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OMSLAGSBILDEN: ORASIS FOTO/MÅ

Kers t in Dahlbäck
DEKANUS 

HUMANIST I SKA FAKULTETEN

Humanistiska fakultetens omorganisa-
tion är en lång och bitvis sorglustig historia. Den 
rymmer åtskilliga bisarra inslag och har avsatt 
några fantasifulla rapporter; någon gång kan den 
berättas i sin helhet men inte här och nu. I detta 
nummer av SU-Nytt nöjer jag mig med en läges-
beskrivning från en pågående process; jag åter-
kommer med konkreta besked då universitets-
styrelsens beslut är taget i början på december, 
förändringen är genomförd och resultatet i någon 
mån kan värderas.  

Att reducera antalet institutioner vid fakulteten 
var inte den uppgift jag som dekan önskade mig, 
men den nuvarande situationen kan beskrivas i 
ljusa färger, ja till och med utgöra ämne för ett 
uppbyggelsestycke. Att processen – så här långt 
– gått smidigt beror på fl era omständigheter.

Ett skäl är att rektor fattade ett beslut, som 
artikulerades tydligt och som han själv infor-
merade om. Väsentligt är naturligtvis också att 
beslutet var rimligt och relativt lätt kunde få 
acceptans: fakultetens institutioner måste ha 
en omsättning på minst 10 miljoner (exklusive 
externa medel). Det är således inte alls fråga om 
att införa stordrift.

Högskoleverkets bedömargrupper som ut -
värd erar våra ämnen och program brukar för-
höra sig hos mig och prodekanen om en eventu-
ell omorganisation av den humanistiska fakulte-
ten. Frågan ställs inte för att påtala bristen på stor-
institutioner; tvärtom har vår skepsis inför alltför 
stora enheter mötts med stor förståelse och rende-
rat oss mentalt stöd. Ibland har man delgivit oss 
de negativa konsekvenser som brutala omstöp-
ningar medfört vid hemuniversiteten. 

Ett annat skäl varför bildandet av nya institu-
tioner vid den humanistiska fakulteten kan ske i 
ett gynnsamt klimat är – förmodligen – att rektor 
och fakultetsledning inte förespeglar några eko-
nomiska vinster; rapporter från andra universitet 
visar att omstruktureringar kostar och att even-
tuella vinster ofta beror på  bokföringsteknisk 
fi ngerfärdighet. 

Av betydelse är också att diskussionen om och 
försöken att reducera antalet institutioner pågått 
så länge. Prefekterna var förberedda på vad som 
komma skulle. Det visade sig emellertid att ste-
get från tidigare beslutade samverkansgrupper 
till regelrätta institutioner med en prefekt och en 
institutionsstyrelse är betydande. 

Men den största förtjänsten för att planeringen 
av omorganisationen kan ske i en samförstånds-
anda tillskriver jag de anställda och i synnerhet 
prefekterna. De har imponerat på mig inte minst 
därför att de negligerat min otålighet och valt att 
omsorgsfullt förankra förslagen i sina organisa-
tioner. Visst har meningsskiljaktigheter förekom-
mit men det uppfattar jag som ett hälsotecken. Vi 
ser olika delar av verksamheten och vi ser dem på 
olika sätt, utifrån våra skilda erfarenheter. 

Det avgörande är att fl ertalet institutioner 
har ställt sig positiva till förändringar, förutsatt 
naturligtvis att dessa kan motiveras och att de 
anställda inte kommer till skada. Man har visat 
stor lojalitet, gott omdöme och även en viss entu-
siasm.  De många samtalen med institutioner-
nas representanter har dessutom varit berikande 
genom den fördjupade kunskap jag fått om insti-
tutionernas och ämnenas karaktär, historia och 
framtidsutsikter. ■

Acceptans för omorganisation?

Sista fredagen i september är det traditionsenligt instal-
lations- och promotionshögtid i Stockholms stadshus. 
Promotionsdagen är lång för de som förbereder hög-
tidligheterna, och det blir många trötta fötter. Men nu 

är alla diplom sorterade i fakultets- och namnordning 
och försedda med en lagerkrans i rätt storlek, klara att 
delas ut av promotor under högtiden. SU-Nytt har följt 
förberedelserna.
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TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

DYX är namnet på den studentfören-
ing för dyslektiker som nyss startat 
vid Stockholms universitet. För mer 
information, kontakta ordförande 
Zebastian Viktorin, 070-3019595.

Han tar tillvara dyslektikernas intressen

Utbyte, infl ytande och Bolognaprocessen. 
Det är ledorden för studentkårens höst-
kampanj ”Utbyte och studentinfl ytande 
i Europa”. Den 10–12 november blir det 
aktiviteter i främst Allhuset och Södra 
huset, berättar Josefi n Grankvist, ordfö-
rande i Studieutskottet vid Stockholms 
universitets studentkår. 

Utbyte är temat den första dagen. Tidi-
gare utbytesstudenter berättar om vad 
det innebär att studera utomlands och 
vilka regler som gäller för studiemedel. 

Andra dagen ägnas åt ”Studentin-
fl ytande i Europa”. Hur är det att vara 
student i ett annat land och vilka möj-
ligheter fi nns att påverka? Om allt går 
som planerat fi nns serbiska studenter på 
plats och berättar om hur de störtade 
Milosevic regimen.

Fredag den 12 november avslutas kam-
panjen med en temadag om Bologna-
processen – strävan att göra utbildnings-
systemen i Europa mer enhetliga. 

− Få studenter vet vad Bolognaprocessen 

innebär och vi måste sprida kunskap om 
det. Här hoppas vi även på hjälp från 
universitetet, säger Josefi n Grankvist.
Vad vill du se för resultat av 
kampanjen?

− Att fl er studenter ska åka på utbytes-
program. Jag önskar också att det blir 
en större medvetenhet om hur det är 
att vara student i Europa. Dessutom 
ska studenter få ett hum om vad Bologna-
processen handlar om. ■

Kårkampanj om infl ytande och utbyte TEXT: PER LARSSON

− Lärare och övriga studenter kan ofta 
vinna på att undervisningen anpassas 
till de förutsättningar som studenter med 
dyslexi har. Det säger Bengt Perholm som 
sedan januari är anställd som dyslexi-
pedagog vid Studentbyrån.

Vad han talar om är behov av en väl 
strukturerad undervisning. För studenter 
som har problem med att hinna anteckna 
vid föreläsningar och att läsa stora text-
massor är det extra viktigt att läraren 
tydligt lyfter fram prioriterad informa-
tion. Dessutom måste den förmedlas på 
ett pedagogiskt sätt. Det ställer natur-
ligtvis krav på läraren. Men om under-
visningen utformas så att den passar 
studenter med dyslexi så bör det även 
komma övriga studenter till del – i form 
av en mer pedagogisk och strukturerad 
undervisning.

God pedagogik räcker dock inte alltid. 
Studenter med läs- och skrivhandikapp 
kan också behöva tekniska hjälpmedel 
och mer tid för att kunna följa undervis-
ningen på liknande villkor som övriga 
studenter. Det kan till exempel handla 
om att få spela in föreläsningar på band 
eller om anteckningshjälp. Det senare 
sköts ofta av en medstudent som också 

har rätt till ekonomisk ersättning för 
merarbetet som det medför. När det är 
dags för examination kan studenter med 
dyslexi få extra tid anslagen. Dessutom 
fi nns möjlighet att kostnadsfritt låna 
kurslitteratur i form av talböcker på uni-
versitetsbiblioteket.

Bengt Pernholm är den som ska upp-
lysa studenter med läs- och skrivsvårig-
heter om deras rättighet och möjligheter 
att få hjälp. Tjänsten som dyslexipeda-
gog innebär även att han ska informera 
institutionerna om vilka möjligheter och 
skyldigheter som fi nns att hjälpa dyslek-
tiker.

För att en student ska få tillgång till 
de hjälpmedel och det stöd som fi nns för 
dyslektiker krävs att hon lämnar över en 
dokumentation, till exempel i form av en 
dyslexiutredning av logoped eller psyko-
log, till Bengt Pernholm. Han utfärdar 
sedan ett intyg som studenten kan visa 
upp för lärare och studievägledare. De 
kostnader som kan uppstå i form av till 
exempel extra tid för tentavakter behöver 
inte institutionerna stå för utan de bekos-
tas av ett särskilt handikappanslag.

Bengt Pernholm hjälper även personal 
vid universitetet som har egna frågor 
kring dyslexi. Han kan nås på 16 21 11. ■
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Studievägledarna fi nns naturligtvis all-
tid till hands för studenterna, men möter 
dem framför allt i vissa skeden av utbild-
ningsprocessen. Först de som är intres-
serade av att börja på utbildningar och 
behöver hjälp att söka sig fram. Sedan 
när det är dags för registrering och upp-
rop. Och mycket ofta när studenterna 
funderar inför sin framtid, till exempel 
när studenterna på utbildningslinjer ska 
välja inriktning. Men yrket har en viss 
anonymitet och många har en vag idé om 
vad studievägledarna sysslar med.

− En del tror att vi ska tala om för dem 
vad de ska göra med sina liv, men ett gott 
vägledningssamtal handlar om att lyssna 
in vad det är studenten vill göra och se 
till studentens möjligheter, att vara mer 
av ett bollplank, säger Maria Grünewald 
som är studievägledare vid Matematiska 
institutionen.

Studievägledarna har i regel en hög 
arbetsbelastning.

− Stockholms universitet är ett stort 
lärosäte med många studenter, det gör 
att vi ofta har tidsbrist. Det gör det extra 
viktigt i den första kontakten med stu-
denterna, att de känner sig välkomna 
och att de får förtroende för vägledaren, 
säger Anita Oldbro, studievägledare vid 
Centrala studievägledningen.

Som studievägledare måste man vara 
äkta i sin relation till studenterna. Man 
får ett stort förtroende från studenterna, 
så det är viktigt att följa tystnadsplikten, 
säger Anita Oldbro.

– Jag måste också kunna vara prestige-
lös och säga när det är så att jag inte vet. 
Vi är inga lexikon.

Hon har jobbat länge som studievägle-
dare och tycker att hon är en bättre lyss-
nare, har lättare att skaffa sig en helhets-
bild och ser fl er möjligheter och alterna-
tiva lösningar nu, än när hon började.

Förändringar 
Hon tycker att det i dag är en större skill-
nad i studenternas motiv för att söka sig 
en utbildningsväg.

− Tidigare ville många studenter läsa 
ett ämne i första hand för att de var 
intresserade, de brann för något. I dag 
ligger fokus mer på att få ett välbetalt 
jobb gärna med hög status. Många stu-
denter vill ha något slags garantier för 
vad deras utbildning kommer att leda 
till, få framtiden utstakad för sig. Men 
jag säger ofta att det är viktigt att vara 
positivt inställd till den osäkra framti-
den. Arbetsmarknaden och konjunktu-
rerna ändras så snabbt, slump och tur 
styr mycket i våra liv.

Den ökade datoranvändningen har 
påverkat studievägledningen mycket.

− I dag söker studenterna mycket av 
den information de behöver själva, men 
de har frågor ändå. 

De kan ha hittat rätt i sina funderingar, 
men vill ofta ha en bekräftelse av en stu-
dievägledare, säger Anita Oldbro.

− Dagens studenter är duktiga på dato-
rer och har bättre språkkunskaper än vad 
studenterna hade förr, men i övrigt är det 
inte någon kunskapsmässig skillnad mot 
tidigare, allmänbildningsnivån är lika.

Två kategorier av vägledare
Det fi nns en treårig studie- och yrkesväg-
ledarutbildning vid Lärarhögskolan, men 
de fl esta studievägledarna vid universi-
tetet som arbetar på institutionerna är i 
stället utbildade inom sitt ämne.

 − Goda ämneskunskaper är en för-
utsättning för att kunna vara studie-
vägledare ute på institutionerna, man 
måste känna till kurserna åtminstone 
upp till påbyggnadsnivå, säger Rooney 
Magnusson. 

Han gick i pension i våras efter att ha  
varit studievägledare vid Matematiska 
institutionen sedan 1966 och tycker att 
det skett stora förändringar sedan dess.

− Nu är det studenterna som står i cen-

De hjälper andra att fatta kloka beslut
Studievägledarna lyfts sällan fram men de är en viktig yrkeskategori. Universitetets 
många studievägledare fi nns placerade både på Centrala studievägledningen och 
ute på de enskilda institutionerna.
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Webbinformation frigör tid

På Centrala studievägledningen 
arbetar 8 studievägledare och ute 
på de enskilda institutionerna 79. 

Genomsnittslönen för studieväg-
ledare ligger på cirka 24 500 
kronor per månad.

Det äldsta belägget för studieväg-
ledare vid dåvarande Stockholms 
högskola är från vårterminen 1926 
då Akademiska upplysningsbyrån 
nämns för första gången. 

1969 infördes dagens system med 
renodlade studievägledartjänster.

Studievägledarföreningen (Stuf) är 
den lokala intresseorganisationen 
vid Stockholms universitet.

Vid Företagsekonomiska institutionen 
(Feken) har man helt slopat tryckta stu-
diehandböcker och lägger sedan höstter-
minen 2001 enbart ut informationen till 
studenterna på Internet.

− Allt ska fi nnas på nätet. Nyantagna 
studenter till ekonomlinjen får ett enda 
brev från oss – kallelsen till uppropet, 
sedan förväntar vi oss att de ska hitta 
sin information själva på vår hemsida, 
berättar Ellen Maal, studievägledare 
vid Feken.

Det här har underlättat mycket både 
för personal och studenter.

− De vet var de ska leta och vi vet att 
vi når dem där. Förr var det många som 
inte fi ck breven vi skickade.

Om institutionen behöver nå studen-
terna med brådskande information så 
läggs den ut på hemsidans första sida, 
och den visas också på tv-skärmar som 
fi nns utplacerade på ett par ställen på 
institutionen.

Ellen Maal är nöjd med att slippa 
skicka ut brev till studenterna, och tycker 
i stort sett att det fungerar problemfritt.

− Det är klart att det alltid fi nns ett 
litet fåtal som inte letar efter information 
på institutionens hemsida. Men så är det 
alltid, och de är inte så många. Sedan är 
det en del som skickar e-post för att fråga 
om saker som går att hitta på nätet. Då 
ger jag dem inte svaret, utan skickar en 
länk så att de själva kan titta efter.

Den stora fördelen med det nya syste-
met är att det frigör tid som kan ägnas åt 
riktig studieförmedling.

− Det är inte längre så många som 
kommer med enklare detaljfrågor. Stu-
denterna kom förbi oss om de skulle ha 
tag på ett schema eller om de ville fråga 
om detaljer i kursutformningen. Det var 
mycket sådana frågor förut, fortsätter 
Ellen Maal, men de slipper personalen 
till stor del nu. 

− Nu har vi fått resurser att ge studen-
terna som kommer hit en möjlighet att 
diskutera sina val lite djupare.

Ytterligare en fördel är att institutio-
nen sparar stora pengar på omändringen. 
Handboken kostade uppåt etthundra-
tusen kronor enbart att trycka förut. ■

TEXT: CALLE ARVIDSON

trum, förut var det ämnet. Studenterna 
har blivit mer respektlösa i umgänget 
med lärarna, på gott och ont. När jag 
studerade själv så var vi klädda i kavaj 
och hade undervisning på lördagar. Vi 
var försiktiga i kontakterna med de 
anställda, säger Rooney Magnusson. 

Han tycker att den ökade använd-
ningen av e-post har negativa sidor.

− Det har blivit för lätt i dag, studen-
terna kan ställa frågor utan att ha tänkt 
själv. ■

TEXT: CALLE ARVIDSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

?VAD HAR DU 
FÖR ERFARENHET 
AV STUDIEVÄGLEDARE

GRETA VON ROSEN, 
JURISTL INJEN
− Jag har träffat en avvi-
sande studievägledare 
som inte förstod vad hon 
kunde hjälpa till med.

JOHAN GEBO, LÄSER 
HUMANISTISKA 
ÄMNEN (FÖR TILLFÄL-
LET SVENSKA)
− Jag har inte haft 
behov av studieväg-
ledare men vet att 
möjligheten fi nns. 
Ordet känns positivt.

SOFIE BOLÖV, 
LÄSER UTREDNINGS-
SOCIOLOGI
− Det fungerar olika 
på olika institutioner. 
En studievägledare 
jag träffat hade ingen 
koll på hur arbets-
marknaden ser ut och 
hur många av de tidi-
gare studenterna som 
fått jobb.

PER NYSTRÖM, 
JURISTL INJEN
− Jag borde ha gått till en 
studievägledare innan jag 
började utbildningen.

KATJA BJÖRKDAHL OCH 
CHRISTIAN RUNSTEN, 
LÄSER MATEMATIK
− Vi har inte talat med 
någon studievägledare   

                          här på universitetet.

Vilken väg är den rätta? 
Studieväg ledaren kanske kan hjälpa 
till med svaret.
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Profi lering är ett centralt begrepp inom 
högskolevärlden för närvarande. Utbild-
ningsminister Thomas Östros talar om 
hårdare prioriteringar och att topp-
forskare ska få större del av forsknings-
medlen. De stora forskningsfi nansi-
ärerna prioriterar resurser till framstå-
ende forskningsområden. 

Stockholms universitet ska även profi -
lera sig. Fakulteterna har nu tagit fram en 
preliminär lista över vilka områden som 
bör lyftas fram.

− Vi måste tydliggöra vad vi är kompe-
tenta på för att bärga externfi nansiering. 
Det går inte att räkna med en massa nya 
resurser från staten under de närmaste 
åren och då måste vi själva visa vad vi 
är duktiga på, säger rektor Kåre Bremer 
till SU-Nytt.

Thomas Östros och forskningsfi nansi-
ärerna förväntar sig att vi profi lerar oss, 
fortsätter han. De olika lärosätena ska 
inte satsa på samma områden.
Vad kännetecknar profi lerad 
forskning?

− Det är forskning som vi med fog kan 
hävda att vi är framstående på i ett natio-
nellt perspektiv. Vi måste kunna säga att 
vi är bra på området utan att andra läro-
säten kommer med invändningar. 

Men det krävs ytterligare en kompo-
nent:

− Forskningen måste också hålla en 
viss status internationellt. Det räcker inte 
att vi är det enda universitetet i Sverige 
som har ett ämne, det måste även fi nnas 
framstående forskning.

Inte huggna i sten
Än så länge fi nns enbart en preliminär 
lista över de områden som bör profi le-
ras. Dessa har tagits fram av dekanerna 
inom respektive fakultet utifrån krite-
rier de själva valt. Den 9–10 november 
är det internat för universitetsledningen 
och dekanerna. De ska då diskutera 
utformningen av universitetets kompe-
tensprofi l, vilka områden som ska profi -
leras och hur det vidare arbetet ska läg-
gas upp. Samtidigt som processen pågår 
för att identifi era den profi lerade forsk-
ningen så har Enheten för kommunika-
tion och samverkan i uppdrag att kom-
municera och föra ut universitetets kom-
petensprofi l.

Kåre Bremer vill inte slå fast en siffra 
för hur många profi lerade områden det 
ska vara men vill gärna försöka att hålla 
antalet nere.

− De får inte vara för många då det ger 
en otydlig profi l. Vi kan heller inte defi -
niera dessa områden för brett då de inte 
blir trovärdiga. Och om de är för smala 
så blir de ointressanta.

Materialkemi är till exempel kanske en 

På väg mot tydligare profi l

Profi leringen kräver tydligt 
defi nierade forskningsområden, 
säger Kåre Bremer.

bättre avgränsning än materialvetenskap 
samtidigt som historia och fi losofi  är så 
breda ämnen att de kan behöva avgrän-
sas bättre. Enskilda forskningsprojekt 
bör heller inte defi nieras som profi lerade 
områden då de kan bli för smala.

Profi leringen är inte tänkt att fungera 
som en lista över ”A- och B-institutio-
ner”, betonar Kåre Bremer. 
Vad säger du till forskare som inte
tillhör de profi lerade områdena?

– Alla vinner på ett starkare universi-
tet genom att det innebär ökade resur-
ser. De profi lerade områdena ska heller 
inte vara huggna i sten. Vi måste fortsatt 
ha en organisation som möjliggör för nya 
starka områden att växa fram.

Profi l för utbildning
Ökade möjligheter till extern fi nansie-
ring är en drivande faktor bakom profi -
leringsarbetet. Här kommer även det nya 
samarbetet mellan de sex främsta läro-
sätena i Stockholm – Uppsala-regionen 
in. Genom att komplettera varandra och 
koncentrera forskning och undervisning 
kan regionen bli än starkare och stå sig 
bättre i den internationella konkurren-
sen om forskare och forskningsresurser, 
betonar Kåre Bremer.

Däremot planerar inte Stockholms uni-
versitet att centralt göra någon omfördel-
ning av ekonomiska resurser till de pro-
fi lerade områdena. Fakulteterna är där-
emot fria att göra det i sitt strategiska 
arbete.

− Jag vill att vi hittar den kompetens-
profi l som utmärker Stockholms univer-
sitet och placerar det på kartan i ett inter-
nationellt perspektiv. 

I det arbetet får vi inte glömma att vi 
även har en särskild kompetensprofi l för 
utbildning, som inte nödvändigtvis över-
ensstämmer med den för forskningen, 
understryker Kåre Bremer och tillägger 
att profi leringsarbetet nu måste påbörjas 
även inom utbildningsområdet. ■

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Ett sätt att säkra extern fi nansiering? SU-
Nytt har frågat rektor om tankarna bakom 
profi leringen.
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skapa material som inte fi nns i naturen. 
En sådan grupp av material är kiselnitri-
der, föreningar av kisel och kväve. I stäl-
let för att använda syre som endast kan 
binda till en eller två kiselatomer så har 
kväve möjlighet att binda till en, två, tre 
eller fyra kiselatomer. Antalet möjliga 
variationer ökar alltså drastiskt och där-
med möjlighet erna att skräddarsy mate-
rial med nya egenskaper. ■

Morgondagens 
material i sikte 

Kiselnitrid – material med stora möjligheter 

7

Han upptäckte världens hårdaste glas. På en tjänst fi nansierad 
av Kungliga Vetenskapsakademien kan nu Saeid Esmaeilzadeh 
fortsätta jakten på material med oanade egenskaper.

Vid Institutionen för fysikalisk kemi, oorganisk kemi och 
strukturkemi fi nns en tradition av forskning kring nitrider 
(materialföreningar där kväve ingår). Saeid Esmaeilzadeh leder 
en forskargrupp som upptäckt fl era nya intressanta nitrider. 
Själv har han också rönt uppmärksamhet. Saeid blev docent 
redan vid 28 års ålder och har nyligen fått en av Kungliga 
Vetenskapsakademiens särskilda forskartjänster.  

Flera av de material som forskargruppen upptäckt har ham-
nat i ”kemins rekordbok”, till exempel världens hårdaste glas. 
Detta tillkom av en slump när vattenkylningen till en ugn have-
rerade. Det nya glasmaterialet visade sig vara världens hårdaste 
och kan även tillverkas med mycket intressanta optiska och 
magnetiska egenskaper. 

− Kiselnitrider har stor kemisk och strukturell fl exibilitet, 
säger Saeid Esmaeilzadeh. 

Hans forskargrupp har valt att inrikta sig på att ta fram 
kiselnitrider med olika grundläggande egenskaper. Utveck-
lingen av den mer tillämpade forskningen om materialen över-
låter de åt andra. Men det innebär inte att de valt att hålla dis-
tans till näringslivet. Snarare tvärtom. 

Saeid grundade ett företag under 2003 som har till uppgift 
att utveckla forskningsresultaten inom området mot kommer-
sialisering. Hittills har det resulterat i ett patent, och ytterli-
gare några är på gång. Genom att forska på grundläggande 
egenskaper tror han att patenten kan få ett mer bestående eko-
nomiskt värde än för något som är resultatet av mer tilläm-
pad forskning. Andra forskare och företag är beroende av de 

TEXTER: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

grundläggande patenten för att kunna bedriva mer praktiskt 
inriktad forskning. 

Saeid Esmaeilzadeh ser gärna mer av samarbete mellan fors-
kare och näringsliv. Själv är han inblandad i fl era utvecklings-
projekt med företag om de material han varit med om att upp-
täcka. Han välkomnar även att kollegorna i forskargruppen 
söker patent på sina upptäckter. ■

  

I elektronmikroskopet ser Saeid Esmaeilzadeh strukturerna 
hos de nya materialen.

Mer än 90 procent av jordskorpans massa 
består av silikater –kemiska föreningar 
mellan kisel och syre. I naturen fi nns 
över tusen naturligt förekommande sili-
kater, där fältspat är det vanligaste. Till 
dessa kommer fl era hundra silikater som 
tagits fram på syntetisk väg. Gemensamt 
för silikaterna är att kisel atomen bin-
der fyra syreatomer. När två eller fl era 
silikatmole kyler kopplar i varandra 
uppstår en stor variation av strukturer 
med varierande egenskaper. Eftersom 
de fl esta silikater är mekaniskt hårda, 

svårlösliga i vatten samt värmetåliga har 
ämnena många olika användningsområ-
den. Glas, porslin, keramik och cement 
är exempel på tekniskt viktiga silikater. 
Andra silikater används som ädelstenar 
(till exempel smaragd och topas) medan 
vissa silikatmineral är råvaror för glas- 
och keramikindustrin (till exempel fält-
spat, kvarts och kaolin). 

Inom materielkemin nöjer man sig inte 
med denna naturliga variation. Fors-
karna vill öka antalet ämnen med olika 
önskvärda egenskaper ytterligare − och 
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Franska och italienska i givande förening

STRINDBERGS SAMLADE VERK

Utgivningen av August Strindbergs samlade verk är knuten till Institutionen för 
franska och italienska. Sextio volymer har redan utgivits, tolv textvolymer och ett 
antal kommentarvolymer återstår. Det redaktionella arbetet leds av forskningschef 
Lars Dahlbäck och ordförande i ledningsgruppen är professorn och tidigare rektorn 
Gunnel Engwall.

Hur lär vi oss främmande språk? Frågan 
står i centrum för mycket av forskningen vid 
Institutionen för franska och italienska. 

Sedan länge håller forskarna vid institu-
tionen på med andraspråksforskning och 
då främst av hur inlärningen av det nya 
språket sker. Till sin hjälp har de en stor 
mängd inspelat material av hur svenskar 
lär sig att tala franska och italienska, 
men även av hur infödda talar.

Inom franska har institutionen hållit 
på med den här forskningen i många år 
och samlat på sig en unik mängd mate-
rial, enligt Inge Bartning, professor i 
franska. Forskningen har också fått 
excellensstatus hos Vetenskapsrådet. 
Material insamlingen i italienska har 
enbart pågått i ett par år men redan 
fi nns ett utvecklat samarbete med andra 
universitet. 

Studierna av andraspråksinlärning 
sker främst från ett utvecklingsperspek-
tiv, det vill säga man intresserar sig för 
hur inläraren bygger upp sitt språk.

− Vi har funnit att svenskar lär sig 
franska i en särskild ordning enligt vissa 
inlärningsgångar, säger Inge Bartning 
och lägger till att forskningsresultaten 
även kan överföras till inlärning av andra 
språk.

Det fi nns en omfattande forskning 
kring inlärning av andraspråk vid euro-
peiska universitet och Stockholms uni-
versitet ligger bra till. 

− En bidragande orsak är att Centrum 
för tvåspråkighetsforskning, Institu-
tionen för lingvistik och vår institution 
fi nns här, säger Inge Bartning. 

Forskarskola
Institutionen för franska och italienska 
har även ansvar för den nationella fors-
karskolan i romanska språk, FoRom. 
Professor Mats Forsgren är koordinator 
för skolan som har ett uppdrag från sta-
ten att tillsammans med Institutionen för 
spanska, portugisiska och latinamerika-
studier utbilda doktorander i romanska 
språk (franska, italienska, portugisiska 
och spanska). Språken talas av närmare 
en miljard människor och spelar en viktig 
roll internationellt. Forskarskolan har till 

uppgift att utbilda ett tillräckligt antal 
akademiska lärare för att täcka det sam-
hällsbehov som fi nns. 

I dag deltar drygt 30 doktorander i 
forskarskolan. De fl esta är knutna till 
Stockholms universitet men det fi nns 
även doktorander från universiteten i 
Växjö och Karlstad samt Mälardalens 
högskola. Samtliga deltagare har sökt 
för att få gå forskarskolan och antagits 
efter tuffa antagningskrav. Doktorand-
erna träffas 3–4 gånger per termin, ibland 
i internatform. 

Korsbefruktning
Ett annat forskningsprojekt vid insti-
tutionen är inriktat på talad franska 
i media. Sommaren 2005 arrangerar 
institutionen ett stort symposium i 
Stockholm, som stöds av Marcus Wallen-
bergs Stiftelse för internationellt veten-
skapligt samarbete.

Förutom språkvetare fi nns det även 
litteraturvetare på institutionen. Här 
forskas bland annat kring författare 

från Belgien, Kanada, Afrika och Kina 
som skriver på franska. Det fi nns också 
en historisk dimension med forskning 
kring medeltida texter och renässans-
författaren Nostradamus.

Bredden inom forskningen och det 
faktum att både franska och italienska 
ryms inom samma institution är stora 
tillgångar. Det säger Jane Nystedt som 
är prefekt och innehar Sveriges enda pro-
fessur i italienska.

Förutom inlärning av andraspråk 
är forskning kring lexikon ett viktigt 
område för forskarna inom italienska. 
Jane Nystedt planerar här för ett kollo-
kvium (enklare vetenskaplig konferens) i 
vår som till hälften fi nansieras av italien-
ska utrikesdepartementet.

− Vi har ett stort metodiskt utbyte och 
det sker en korsbefruktning mellan fran-
ska och italienska. Dessutom vinner vi 
på den närhet som fi nns till Institutio-
nen för spanska, portugisiska och latin-
amerikastudier, säger Jane Nystedt. ■

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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”Räds inte blanketten”
Fyll i efter förnuft. Det är ett råd till de fors-
kare som nu ska skicka in ansökningar om 
etikprövning

Får jag titta på handlingarna? Och hur kan resultaten användas? 
Den forskningsetiska prövningen ger besked.

Etikprövning:

Under november kommer vissa forskare 
att få en förfrågan om att göra en etik-
prövning av de projekt de sökt anslag 
för hos de stora forskningsfi nansiä-
rerna. Etikprövning i sig är inget nytt. 
Däremot är det nya regler som gäller 
sedan årsskiftet, då lagen om etikpröv-
ning av forskning som avser människor 
trädde i kraft. 

Tidigare gjorde etikkommittéer vid 
forskningsråden och de medicinska fak-
ulteterna prövningen. Nu sker den vid 
någon av de sex regionala nämnderna 
för forskningsetikprövning. Nämnderna 
leds av en domare, övriga ledamöter 
besitter vetenskaplig kompetens eller 
företräder allmänheten.

Nämnden som ansvar för etikpröv-
ningen i Stockholms och Söderman-
lands län har fyra avdelningar för medi-
cinsk forskning och en för ”övrig forsk-
ning”. Slagsidan mot medicin syns även 
i regelverket. Lagen är främst utformad 
med hänsyn till de krav som ställs på den 
medicinska forskningen, bland annat 
utifrån internationella överenskommelser 
om läkemedelsprövning.

Men enligt Ann-Charlotte Smed-
ler fi nns det även allmänna tankar om 
insyn och rättssäkerhet bakom den nya 
lagen. Hon är docent i psykologi och en 
av de forskare vid Stockholms universitet 
som sitter med i nämndens avdelning för 
”övrig forskning”.

− Nu fi nns möjlighet att överklaga 
utslag, något som inte gick tidigare. Sam-
tidigt kan vi få en mer enhetlig praxis.

Centrala forskningsetikprövnings-
nämnden, som har sitt kansli vid Vet-
enskapsrådet, är den instans forskare 
kan överklaga till. Nämnden har även 
tillsynsansvar.

Tvingas refl ektera
De ansökningar som kommer från 
Stockholms universitet kan till exempel 
röra forskning inom kriminologi, psy-
kologi, socialt arbete eller pedagogik. 
Den blankett som ska fyllas i är omfat-

tande och dessutom främst formulerad 
för medicinsk forskning. Därtill ska 
ansökan kopieras upp i 16 exemplar och 
kostar 5 000 kronor att få prövad.

Ann-Charlotte Smedler har förståelse 
för att många forskare, främst inom sam-
hällsvetenskap, tycker att blanketten kan 
kännas främmande och onödig.

− Men bli inte förskräckta av utform-
ningen. Tänk efter vad som är relevant 
i ditt projekt och formulera det inom 
ramen för blanketten. Genom att fylla i 
blanketten tvingas man att fundera ytter-
ligare en gång kring de etiska frågeställ-
ningarna. Denna refl ektion är ofta en 
nyttig förberedelse inför datainsamlingen 
och mötet med dem som berörs av forsk-
ningen, enligt Ann-Charlotte Smedler.

Forskare i knepig sits
Johanna Schiratzki, professor i rättsve-
tenskap, efterlyser ett tydligare regelverk 
för etikprövningen. Hon har för en dok-
torands räkning lämnat in en ansökan 
om etikprövning för forskning om vil-
ken samordning som sker mellan myn-
digheter när barn misstänks ha utsatts 

för brott. Ansökan fi ck visserligen klar-
tecken från nämnden men hon tycker att 
det var en tidsödande process.

− Reglerna för etikprövning är vaga 
och ansökan är omfattande så det behövs 
tydligare instruktioner. Det är inte själv-
klart vilka projekt som behöver söka till-
stånd. 

Det här sätter forskaren i en knepig 
sits, anser Johanna Schiratzki. Om han 
eller hon inte söker så kan forskningen 
få kritik efteråt medan ”onödiga” ansök-
ningar belastar systemet.

Ann-Charlotte Smedler är medveten 
om kritiken men tror samtidigt att man 
får acceptera att systemet är lite knagg-
ligt i början. 

− Det gäller nu för forskarna att vara 
med i diskussionen så att en bra praxis 
utvecklas, till exempel för hur blanket-
terna ska se ut. Vi har ett egenintresse 
av att regelverket inte lägger en hämsko 
på forskningen, samtidigt som vi måste 
behålla allmänhetens förtroende. ■  

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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Doktorer, diplom 
och dukning
Årets installations- och promotionshögtid hölls traditionsenligt den sista fredagen i 
september. Platsen för ceremonin var som vanligt Blå Hallen i Stadshuset och banket-
ten avåts i Gyllene Salen. 164 nya doktorer, 13 hedersdoktorer och 6 jubeldoktorer 
promoverades och 22 nya professorer installerades. 4 pedagogiska pristagare och en 
representant för årets utbildningsinstitution fi ck sina priser. Tillsammans med sina gäster 
och övriga inbjudna blev det nästan tolvhundra personer som närvarade vid ceremonin, 
och drygt 750 till banketten. En högtid av den storleken kräver förstås omfattande för-
beredelser. SU-Nytts fotograf smög i kulisserna de sista hektiska dagarna innan dagen P.

Att placera gästerna vid de 
34 borden i Gyllene Salen är som 
ett jättestort pussel. När place- 
ringen är klar ”på papperet” matas 
allt in i ett dataregister och place- 
ringslistor trycks. Därefter läggs
de handskrivna placeringskort en 
ut och samlas in igen bordsvis 
för att enkelt kunna läggas ut på 
bankettborden.

De särskilt inbjudna gästerna placeras även i Blå Hallen, 
medan placeringen är fri för doktorernas gäster. Agneta 
Paulsson kontrollerar en extra gång att namnen på stolarna 
stämmer.

Gyllene Salen dukas i fl ygande fl äng. Det tar 18 perso-
ner tre och en halv timme att duka upp banketten och kaffet 
som serveras i Blå Hallen. Under kvällen ser cirka 70 personer 
till att alla gästerna får mat och dryck samtidigt.

TEXT: MARIA IBSÉN • FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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Dags att kavla upp ärmarna och sätta igång! Under högtiden fi nns cirka trettio 
markskalkar på plats i fanborgen, på podiet, som eskort till jubeldoktorer och på gol-
vet för att se till att doktorerna kommer upp och ner i rätt ordning. Allt dokumenteras 
uppifrån av Roland Fredriksson.

Promotor Birgitta Tullberg övar på att sätta lager-
kransen på de nya doktorerna under överinseende av Inga 
Horndahl. I bakgrunden väntar resten av doktorerna vid den 
naturvetenskapliga fakulteten på sin tur att gå uppför trappan.
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Jonas Åblad, främst i att få tillgång till 
ett stort nätverk och att de kan hålla 
sig uppdaterade om vad som händer på 
utbildnings- och forskningsfronten. Det 
är ju framtidens kollegor som studerar 
nu. Genom att båda parter har något 
att vinna blir verksamheten till ömsesi-
dig nytta, vilket är ett fundament i verk-
samheten.

I dag är cirka 800 alumner registrerade 
som medlemmar i någon av de fyra alum-
niföreningar som fi nns inom ramen för 
universitetets alumniverksamhet: Före-
tagsekonomerna, Biologerna, Kemis-
terna och Geovetarna. Flera institutio-
ner har visat intresse av att etablera en 
alumniförening och det fi nns också ett 
antal existerande verksamheter med 
samma syfte utan att den är paketerad 
som ”alumniverksamhet”. Jonas Åblads 
förhoppning är därför att kunna eta-
blera ytterligare tjugotalet alumnifören-
ingar under det kommande året. Under 
hösten ska han kontakta alla institutio-
ner för att diskutera intresset. ■

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Universitetets institutioner ansvarar 
för verksamheten i respektive 
alumni förening. Jonas Åblad är 
samordnare och resursperson, han 
kan nås på telefon 16 2172 eller 
jonas.ablad@eks.su.se. Medlemskap 
är gratis för alumner.

Ny webbportal tar alumniverksamheten vidare

Möten, relationer och nätverk − Alu mni-
portalens ledord − sammanfattar bra 
vad alumniverksamhet går ut på, enligt 
Jonas Åblad. Genom möten kan forskare, 
lärare och tidigare studenter stimulera till 
ett ökat informations- och erfarenhets-
utbyte, nätverkande och fungera som 
en brygga mellan universitetet och det 
omgivande samhället. Till exempel kan 
det handla om att institutionerna får en 
bättre insikt i vad som händer med de 
tidigare studenterna − vilken typ av jobb 
får de, och vilken status utbildningen har. 
Relationen kan även underlätta för att ta 
fram praktikplatser, anlita externa före-
läsare och skapa samarbetsprojekt.

Startsidan för portalen är tillgänglig 
för alla (www.alumni.su.se). Däremot 
krävs medlemskap i någon av univer-
sitetets alumniföreningar för att kunna 
utnyttja portalens olika tjänster, bland 
annat möjlighet att söka bland alum-
ner, diskussionsforum, kontaktnät och 
nyheter. 

− Med alla alumner samlade i en data-
bas underlättas kontaktmöjligheterna 
mellan alumner och institutioner, sam-
tidigt som vi ger förutsättningar för en 
aktiv dialog med medlemmarna, säger 
Jonas Åblad. Förhoppningsvis etablerar 
vi med alumniportalen en ny mötesplats 
som tidigare inte funnits.

Fördelarna för alumnerna ligger, enligt 

I dagarna har Alumniportalen, universitetets nya medlemsdatabas för tidigare stud-
enter, presenterats. Lanser ingen innebär samtidigt ett avstamp för arbetet med att 
vidareutveckla universitetets alumniverksamhet. Det säger alumnikoordinator Jonas 
Åblad vid Enheten för kommunikation och samverkan.
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Kosovo, Liberia 
och Makedonien. 
Alla är exempel på 
länder där mel-
lanstatliga regi-
onala organisa-
tioner gripit in 
för att förhindra 
väpnade konfl ik-
ter. Insatserna har 
ibland varit sena 

och halvhjärtade men ändå är de exem-
pel på att organisationer som EU, Nato 
och afrikanska Ecowas kan spela en vik-
tig roll. 

Men vilket stöd har dessa insatser i 
FN-stadgan? Det har varit den centrala 
frågan för Gustaf Lind som nyligen dis-
puterat i folkrätt.

I sin avhandling gör han en analys av 
hur FN-stadgans kapitel åtta, som handlar 

om mellanstatliga regionala organisa-
tioner, har tolkats i ett antal fall. Slut-
satsen blir att FN-stadgan ger utrymme 
för dessa organisationer att spela en mer 
aktiv roll i konfl ikter.

Folkrätten, och därmed FN-stadgan, 
är uppbyggd kring att stater är aktö-
rer. När de samarbetar blir den rätts-
liga statusen mer oklar. Praxis skapas 
ytterst av hur världssamfundet agerar. 
Exempel på insatser där en majoritet av 
världens stater givit sitt stöd – och insat-
serna fått folkrättsligt stöd − är när Eco-
was gick in i Liberia 1991 för att åter-
ställa ordningen i ett blodigt inbördes-
krig och när EU i Makedonien tog över 
en fredsbevarande operation från Nato 
2003 för att garantera freden. Däremot 
fi ck inte Natos intervention i Kosovo 
1999 tillräckligt internationellt stöd. 

Gustaf Lind ser gärna att regionala 

organisationer får ökad betydelse vid 
konfl ikthantering.

− FN-systemet är otillräckligt. Genom 
att de ständiga medlemmarna har veto-
rätt i säkerhetsrådet kan de blockera 
insatser för att förhindra konfl ikter och 
folkmord, nu senast i Darfurprovinsen i 
Sudan. Användning av regionala organi-
sationer kan då vara ett bra sätt att täppa 
till de luckor som fi nns i systemet. 

Även om Gustaf Lind anser att det i 
dag är det osannolikt att FN-stadgan 
skrivs om hyser han förhoppningar. 

− Stadgan har tidigare omtolkats på 
olika områden, till exempel för omröst-
ningsreglerna i säkerhetsrådet. Det bör 
även kunna ske för att ge regionala orga-
nisationer tydligare mandat. ■

TEXT: PER LARSSON
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Mellanstatliga organisationer viktiga i konfl iktlösning

När Helge Niska fi ck en fråga om att åka 
till Tchad och utbilda tolkar var det svårt 
att tacka nej. Nu när han är tillbaka vid 
Tolk- och översättarinstitutet, TÖI, kan 
han se att den insats han bidragit med har 
satt spår i världspolitiken.

I  Darfurprovinsen i Sudan förföljs 
fl era folkgrupper av den regeringsstödda 
Janjawid-milisen. Mord, misshandel och 
våldtäkter sker dagligen och över en mil-
jon sudaneser har tvingats på fl ykt, bland 
annat till grannlandet Tchad. Under som-
maren skickade den amerikanska orga-
nisationen Coalition for International 
Justice, 30 intervjuare till Tchad. Upp-
draget var att utreda om det pågår folk-
mord i Sudan. För att göra det behövdes 
tolkar som kunde tala fl yktingarnas 
språk. Och det behövdes professionell 
hjälp att utbilda tolkarna. Här kom 
Helge Niska in i bilden. Han har jobbat 
med utbildning av tolkar sedan 70-talet.

Under de fem veckorna i Tchad ansva-
rade han för att rekrytera tolkar, utbilda 
dem (och intervjuarna) samt att koordi-

nera insatserna. Förutsättningarna var 
inte ideala. Beslut om att anställa tolkar 
baserades ofta på några minuters inter-
vju med den sökande och utbildningen 
fi ck komprimeras till ett par dagar. Men 
Helge blev positivt överraskad:

− Det fanns ingen måtta på engage-
manget. Tolkarna kände att de gjorde en 
viktig insats.

De fi ck höra många skakande berät-
telser; om byar som systematiskt öde-
lagts, kvinnor som våldtagits och män 
som avrättats. 

Helges uppgift här var att hjälpa tol-
karna att förhålla sig yrkesmässigt till 
det de fi ck höra och att ha avlastande 
samtal.

Intervjuerna gav resultat. Den rapport 
som togs fram låg till grund för ett beslut 
där den amerikanska kongressen slog
fast att det pågår folkmord i Darfur-
provinsen. FN:s säkerhetsråd har även 
uppmärksammat rapporten och inter-
vjuerna kan komma att användas i rätts-
processer.

Helge Niska lärde sig mycket i Tchad 
som han kan användning av på TÖI och 
skulle inte tveka att åka iväg på liknande 
uppdrag igen. ■

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Tolk åt offren i Sudan
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Högskoleföreningens stipendiater
David Gedin (Humanistiska fakul- 
teten), Shahram Khosravi (Samhälls-
vetenskapliga fakulteten) och Andreas 
Namslauer (Naturvetenskapliga fak- 
ul  teten) har fått stipendier från Hög-
skoleföreningen i Stockholm för de 
mest framstående avhandlingarna vid 
respektive fakultet under läsåret.

Kevin Noone blir VD
Kevin Noone, professor i kemisk met-
e  o  rologi vid Stockholms universitet, 
är ny VD för International Geosphere 
Biosphere Programme (IGBP). Det är 
ett internationellt vetenskapligt pro-
gram som ska leverera kunskap till 
mänsklighetens utveckling i harmoni 
med miljön. 

Forskare får fotopris
Professor Göran Scharmer, vid In-
 stitutionen för astronomi, tillde-
las Lennart Nilsson Award 2004. 
Göran Scharmer har arbetat med sol-
forskning sedan 1984, och är chef 
för Kungliga vetenskapsakademiens 
institut för solfysik. Hans närbilder 
av solen, tagna med solteleskopet på 
Kanarieöarna, har betecknats som 
ett vetenskapligt genombrott (och har 
även publicerats i SU-Nytt). 

Ny i Vitterhetsakademien
Birgitta Svensson, professor i etnologi 
vid Stockholms universitet, har valts 
till arbetande ledamot i Kungliga 
Vitterhetsakademiens historisk-anti-
kvariska klass.

Sten Heckscher byter jobb
Ordföranden i styrelsen för Stock-
holms universitet, Sten Heckscher, 
avgår från jobbet som rikspolischef 
och har fått ett nytt jobb av reger-
ingen som president vid kammar rätten 
i Stockholm. 

Ny tillförordnad informationschef
Sedan i slutet av september har 
Stockholms universitet en ny tillför-
ordnad informationschef, Christina 
Bostedt. Den ordinarie chefen för 
Enheten för kommunikation och 
samverkan, Sofi e Mauritzon, är för-
äldraledig. Christina Bostedt  kom-
mer närmast ifrån MM Partner, ett 
Bonnier företag som säljer affärs-
information.

HALLÅ DÄR …
… Moa Almgren på Studentbyrån som 
börjat på en nyinrättad tjänst som jämlik-
hetssamordnare.
Varför har tjänsten skapats?

− Enligt lagen om likabehandling av stu-
denter är universitetet skyldigt att arbeta 
med att förebygga och åtgärda diskrimi-
nering på grund av kön, etnisk tillhörig-
het, funktionshinder och sexuell läggning. 
Det här är ett sätt för universitetet att ta 
ett samlat grepp om de här frågorna. 
Vad ska du göra?

− Jag kommer att ta emot anmälning ar 
från studenter som anser sig ha blivit ut- 
satta för trakasserier. Jag ska också arbeta 
för att vara ett stöd åt institutionerna och 
underlätta deras arbete med likabehand-
ling, till exempel med förebyggande åtgär-
der. Och så ska jag varje år utarbeta den 
centrala likabehandlingsplan som alla hög-
skolor måste göra. 

Under hösten riktar Moa främst in sig 
på en enkätundersökning om studen-
ternas psykosociala miljö. Den läggs ut 
på universitetets hemsida senare i höst. 
Men Moa ska också informera om lika-
behandlingslagen, först till studieväg ledare 
och prefekter. 
Vad ska en institution göra för att bli 
bra på likabehandling?

− Ställa lagom stora krav på sitt ar bete. 

Kanske kan man börja med att delta 
i en seminarieserie eller med att gå 
igenom kurslitteraturen ur lagen om 
likabehandlings fyra perspektiv: köns-
tillhörighet, etnisk tillhörighet, sexuell 
läggning och funktionshinder. 

Det kan, enligt Moa Almgren, också 
handla om att ha en välkomnande 
hållning och att inte använda konstiga 
ord som avskräcker studenter från stu-
dieovana hem, till exempel recentior. 
Vad vill du uppnå?

− Nolltolerans mot trakasserier. Och 
att det fi nns en levande diskussion i det 
vardagliga arbetet på institutionerna 
om kön, etnicitet, sexuell läggning och 
funktionshinder. ■

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Institutionen för Socialt arbete  an ord nade 
den 29 september en aka  demisk uppsats-
dag för att ge student er möjlighet att pre-
senterasina examensarbeten inom ämnes-
området socialt arbete. Några exempel 
var ”Hederskulturen i förhållande till 
tvångsomhändertagande av barn och 
ungdomar” och ”På spaning efter det 
åldrande självet – fyrtio talisters före-
ställningar om sitt åldrande själv”.

− Det var första gången vi ordnade en 
sådan här uppsatsdag och det blev väldigt 
lyckat, säger Marie Rönnerfält som ansva-
rade för evenemanget. 

Cirka trehundra åhörare kom och fl era 
tidningar hörde av sig. Dessutom har fors-
kare från andra universitet bett att få ta 
del av vissa av uppsatserna som presen-
terades. 

− Det stora intresset från bland annat 
studenter och verksamheter ute i samhäl-
let gör att vi på institutionen kommer att 
anordna en årlig uppsatsdag. 

Inför uppsatsdagen fi ck de studenter 
som skulle tala gå en kortare retorik-
kurs. ■

TEXT: PER LARSSON

Stort intresse för 
akademisk uppsatsdag



SU-NYTT 6/2004 15

Forskardagar 
för sjätte gången
Den 14–16 oktober presenterade 
omkring 60 nydisputerade forsk-
are vid Stockholms universitet sin 
forskning för allmänheten vid korta 
populärvetenskapliga föredrag i 
Aula Magna. En nyhet i år var att 
det även ordnades föredrag en kväll.
Några av rubrikerna på föredragen 
var: Hur blir man egentligen tjej?, 
Hur påverkas delfi ner av turismen? 
och Leka med Lego på jobbet.

Arbetsgrupp om 
Bolognaprocessen
Bolognaprocessen (strävan att 
harmonisera högre utbildning i 
Europa) ställer nya krav på univer-
sitetets utbildningar. För att iden-
tifi era vilka förändringar som är 
aktuella och för att sköta samord-
ningen av dessa har rektor tillsatt en 
arbetsgrupp för Bolognaprocessen 
vid Stockholms universitet

Gruppen består av Martin Mel-
kersson vid Planeringsenheten, 
Bolognakoordinatorn Johan Falk, 
Studentbyråns chef Arne Olsson 
Laurin, Josefi n Grankvist från stu-
dentkåren samt kanslichefer eller 
utbildningsledare vid fakultets-
kanslierna. 

Jubel vid 
Den Levande frågelådan
Vad gör spindlar på vintern? Vad händer när man 
kommer till slutet av rymden? Kan dinosaurierna 
återuppstå? Det var några frågor som forskare vid 
Stockholms universitet fi ck svara på under Den 
levande frågelådan. 900 mellanstadieelever från 
21 skolor hade samlats i Aula Magna den 11 okto-
ber för att få svar på sina frågor. Forskarna möttes 
(i likhet med de två tidigare frågelådorna) av entu-
siastiska applåder.

Nytt för den här gången var ett experiment som 
gjordes på scenen. Sporer från lummerväxter, nikt, 
blåstes över en låga så det blev en dammexplosion.

Porträtt till Wenner-Grens institut
Harald och Greta Jeanssons Stiftelser har under 
mer än ett halvsekel lämnat anslag till yngre fors-
kare inom ämnesområdena medicin och angräns-
ande naturvetenskap. Flera av mottagarna har 
varit eller är verksamma vid Wenner-Grens insti-
tut för experimentell biologi och cellforskning vid 
Stockholms universitet. När familjemedlemmar 
från Jeanssonsläkten uttryckte en önskan om att 
få donera ett porträtt på skeppsredaren Harald 
Jeansson till en forskningsinstitution föll därför sty-
relsens val på Wenner-Grens institut. Vid en mottag-
ning den 28 september överlämnades porträttet. 

TEXT: INGELA PARMRYD

Sociologen fi rade 50 år
I år fyller Sociologiska institutionen 50 år. Som 
ett led i fi randet anordnades en jubileumskonfe-
rens i Aula Magna den 9–10 september. Förutom 
tal av internationella föredragshållare så hölls 
även två paneldiskussioner. I anslutning till kon-
ferensen gavs en jubileumsbok ut. Boken innehål-
ler ett urval vetenskapliga artiklar som produce-
rats vid institutionen, med särskild tonvikt vid 
Stockholmssociologins första år 1954–1960.

Seminarium om det talade ordet
Torsdag den 11 november anordnas ett halvdags-
seminarium om kommunikationsfärdigheter under 
rubriken ”Att tala eller inte tala – det är frågan”. 
Bland de ämnen som tas upp är förståelse för kultu-
rella skillnader. Anmälan görs till Språkverkstan.

Symposium om namn
Institutionen för orientaliska språk 
bjuder in företrädare för alla språ-
kämnen vid Stockholms universitet 
till sitt namnsymposium som hålls 
onsdag den 8 december kl 10-16.30 
i institutionens aula i Kräftriket. 
Symposiet handlar om de traditio-
ner och regler för personnamn som 
gällt eller gäller för de olika språ-
ken. Bidrag till symposiet anmäls 
till Institutionen för orientaliska 
språk, e-post: prefekt@orient.su.se, 
senast måndag den 8 november.

Klimatutställning 
på Naturhistoriska
Naturhistoriska riksmuseet ordnar 
i höst en stor utställningssatsning, 
”Uppdrag: Klimat”. Utställningen 
vill ge en grundläggande kunskap 
om klimatfrågor och skapa ett aktivt 
intresse för ämnet. Där varvas upp-
levelser och fakta. Ett nätverk med 
inblandade från Stockholms uni-
versitet, Naturvårdsverket, Världs-
naturfonden WWF och SMHI har 
bidragit till utställningens innehåll. 
www.nrm.se 

Ny utbildning för 
akademiker
Stockholms universitet och Statens 
kvalitets- och kompetensråd star-
tar en ny förvaltningsutbildning 
för bland annat invandrade aka-
demiker, med sikte på arbete som 
tjänsteman inom staten. Skälet är 
att statsförvaltningen behöver med-
arbetare med särskild utländsk 
språk- och kulturkompetens. Den 
nya utbildningen heter Högre 
praktisk förvaltningsutbildning 
och är ettårig. Det första program-
met startar i början av 2005.
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ITM blir institution

Stöd till dagens system 
för resurstilldelning
Pia-Sandvik Wiklund, prorektor vid Mitthögskolan, har av 
regeringen fått i uppdrag att utreda högskolans resurstilldel-
ningssystem. Som ett led i det arbetet har Stockholms univer-
sitet erbjudits att komma in med synpunkter på det nuvarande 
systemet och förslag till hur det bör utformas i framtiden. 

Rektor och universitets fyra fakulteter skriver i sitt svar 
bland annat att det nuvarande prestationsbaserade resurs-
tilldelningssystemet fungerar i sina huvuddrag väl samt att 
det är lätt att överblicka och följa upp. Dessutom möjlig-
gör det för universitet och högskolor att anpassa utbildnings-
utbudet efter de behov som uppstår utan byråkratiska hinder. 
Universitetets erfarenheter av tidigare centralstyrda planerings-
system är inte goda. Universitet och högskolor och de stude-
rande är bäst lämpade att tillsammans planera och utveckla 
utbildningen. Det är inte möjligt att på central nivå göra prog-
noser som är tillräckligt bra, enligt svaret. ■

Campuskonferens den 20 april
2005 års upplaga av Campus kon ferensen äger rum onsdagen 
den 20 april. Temat för konferensen är ”Examination, betygs-
kriterier och studenters lär an de”. Universitetspedagogiskt cen-
trum, UPC, står som arrangör.  ■

Vid årsskiftet blir Institutet för tillämpad miljöforskning insti-
tution. Det nya namnet är Institutionen för tillämpad miljö-
vetenskap, och förkortningen blir den samma som tidigare – 
ITM.

Dag Broman, föreståndare vid ITM, har tillsammans med 
personalen länge drivit frågan om att ITM ska bli institution.

− Det viktigaste är att vi nu kan driva en egen forskar-
utbildning.

De doktorander som idag arbetar vid ITM är knutna till 
någon annan institution vid universitetet. Det har vållat en 
del praktiska problem för doktoranderna. Personalen vid ITM 
har också känt att de inte har samma tyngd i styrelser och 
andra organ inom Naturvetenskapliga fakulteten som de kol-
legor som tillhör en institution har.

− Genom att ITM blir en institution skapas även en tydligare 
identitet för tillämpad miljövetenskap, säger Dag Broman som 
anser att omvandlingen inte varit möjlig utan stöd från andra 
institutioner inom fakulteten.

I dag fi nns representanter för Naturhistoriska riksmuseet, 
Arbetsmiljöverket och Naturvårdsverket i ITM:s styrelsen 
(ITM har sitt ursprung i Naturvårdsverkets forskning). Även 
som institution blir det möjligt att behålla externa ledamöter 
i styrelsen. Det stöd man får från myndigheter kommer dess-
utom att vara kvar.

Vid ITM fi nns cirka 120 anställda.

… och del av ny sektion
Geovetenskapliga sektionen vid Naturvetenskapliga fakulteten 
byter namn. Från årsskiftet är det nya namnet Sektionen för 
geo- och miljövetenskaper. Där ryms Institutionen för geologi 
och geokemi, Institutionen för naturgeografi  och kvartärgeo-
logi, Enheten för paleogeofysik och geodynamik samt den nya 
Institutionen för tillämpad miljövetenskap. ■

TEXT: PER LARSSON

Stockholms universitet har nu inrät-
tat en central webbredaktion med 
två anställda. Mirela Borndalen 
(th) fungerar som tekniskt stöd i 
utvecklingsarbetet av universite-
tets centrala webbplats, åtgärdar 
tekniska problem samt ansvarar 
för kopplingar och gränssnitt mel-
lan den centrala webben och befi nt-
liga IT-system inom universitetet. 

Lena Hildeberg ansvarar för innehållet på universitets cen-
trala webbplats, och deltar i utvecklingsarbetet på den externa 
och interna webbplatsen. Dessutom är hon kontaktperson för 
andra webbpublicister inom universitetet.

Redaktionen drivs gemensamt av Enheten för kommunika-
tion och samverkan samt Enheten för IT och media. ■

Nya fördelningsprinciper
Rektor har fastställt nya principer för fördelningen mellan 
fakulteter av kostnader för gemensamma verksamheter, fram-
för allt universitetsbiblioteket och IT-service. 

När systemet är fullt genomfört 2006 fördelas kostnaderna 
för universitetsbiblioteket så här: Humanistiska fakulteten 
27,2 procent (29,9 procent idag), Juridiska fakulteten 14,6 
procent (13,9 procent), Samhällsvetenskapliga fakulteten 42,8 
procent (33,8 procent) och Naturvetenskapliga fakulteten 15,4 
procent (22,4 procent).

Ny webbredaktion vid universitetet



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. 
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Sofi  huvudman för forskningsnätverk
Stockholms universitet och Institutet för social forskning (Sofi ) 
blir huvudman för ett av EU:s nya forskningsnätverk. Inom 
ramen för EU:s sjätte ramprogram för forskning och utveck-
ling har den nya stödformen ”Networks of Excellence” lanse-
rats. Förra året lämnade 14 forskningsinstitutioner, däribland 
Stockholms universitet, in en ansökan om ett nätverk rörande 
ekonomisk förändring, livskvalitet och social sammanhåll-
ning. I september kom det positiva beskedet − kommissionen 
ska stödja nätverket med upp till 4,1 miljoner euro (cirka 36 
miljoner kronor) och det får sin bas i Stockholm.

Enligt Robert Erikson, professor vid Sofi , innebär anslaget 
främst att Sofi  tar ett stort samordningsansvar, till exempel 
för utbyte av forskare. För att klara det behöver Sofi  troligtvis 
nyanställa en administratör.

− Nätverket kan förväntas ge goda möjligheter till vistelser 
vid framstående forskningsinstitut för yngre forskare runt om i 
Europa och särskilt till fördjupat arbete med komparativa stu-
dier.  Det är hedrande för universitetet att bli huvudman för 
det här nätverket, säger Robert Eriksson. ■

JMK vill ha etnisk kvotering
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, 
JMK, planerar tillsammans med motsvarigheten i Göteborg, 
JMG, att införa etnisk kvotering nästa höst. Anledningen är 
att institutionerna anser att rekryteringen till journalist yrket 
för lite speglar befolkningens växande inslag av människor 
födda utomlands. Planen är att tio procent av studieplat-
serna ska avsättas för sökande med utomnordisk bakgrund.

Äktenskapet var till för inte så länge 
sedan en institution för fortplantning 
och försörjning. I dag kan äktenskapet 
i vår del av världen beskrivas som 
en institution mest för rekreation 
och emotionellt stöd för två vuxna 
individer.

madeleine leijonhufvud, professor 
i straffrätt, som i en debattartikel 

använder ett citat fångat vid ”symposium 
om genusperspektiv i rättsvetenskapen” 

anordnat av vetenskapsrådet om 
ändringar i äkten skapslagstiftningen. 
(dagens nyheter, fredag 17 september.) 

Nej till marknadshyra
Stockholms universitet uppfyller kraven för att vara ändamåls-
byggnad. Det skriver universitetet i ett remissvar till Finans-
departementet om hyressättning för ändamålsbyggnader. 
En ändamålsbyggnad anses vara byggd för ett visst syfte (till 
exempel Operan) och svår att använda för annan verksamhet. 
En konsekvens är att det inte går att sätta en marknadshyra, 
då det inte fi nns en alternativ marknad. I stället talas om hyra 
som baseras på de faktiska kostnader, kostnadshyra.

Så gott som samtliga av lokalerna vid Stockholms universi-
tet är byggda för undervisning och forskning och är därmed 
svåra att fi nna alternativ användning för, enligt universitetet. 
Att hitta nya lokaler för omfattande forsknings- och utbild-
ningsverksamhet är dessutom oerhört svårt och skulle leda 
till orimliga kostnader. Läget i nationalstadsparken inskrän-
ker också möjligheterna till alternativ användning av lokaler 
och mark. Ett annat problem, som påpekas, är att de centrala 
anslagen till forskning och utbildning inte tar hänsyn till att 
Stockholm har ett högre kostnadsläge än andra orter i landet, 
främst då på hyresområdet.

Slutsatsen blir, enligt svaret till Finansdepartementet, att 
byggnaderna vid Stockholms universitet inte kan ingå i den 
öppna hyresmarknaden. I stället bör universitetet kunna få 
välja kostnadshyra. ■

TEXT: PER LARSSON



INSÄNDARE

Hösten är här och snart får gräsytorna 
vid Frescati en trist grå vinterdräkt. 
Universitetsområdets stora grästriangel 
mellan Erskines fantasifulla Allhus och 
de strikta naturvetenskapliga institutio-
nerna på andra sidan blir snart grå, trist 
och tom som en tundra. Där fi nns nu viss 
konstutsmyckning i form av några tegel-
pelare. Men de påminner mest om dys-
tert förvridna skorstensruiner. 

Gräsmattan med sin rymd är som 
gjord för att binda samman Allhuset 
och de naturvetenskapliga byggnaderna 
och inbjuda de förbiilande studenterna 
till både vila, lek, och läsplats. Men det 
fungerar inte. Någonting saknas och jag 
vet vad.

Vid sjuttiotalets mitt var jag ordförande 
för den så kallade Allhuskommittén. 
Med det följde ordförandeskapet i kom-
mittén för universitetets konstnärliga 
utsmyckning med konstbyråkrater och 
konstvetare och lika allvarliga konst-
närer. 

Detta var också tiden för det stora bråket 
om skulpturgruppen Paradiset, som stått 
uppställd vid Skeppsholmens infart och 
väckt allmän förargelse. Niki de Saint 
Phalles och Jean Tinguelys skulpturer 

Le Paradis Fantastique från 1966 ansågs 
groteska och smaklösa både till form och 
färg, främmande för Stockholm och inte 
värda att stå någonstans. Stockholms 
stad ville inte ha dem, inte Moderna 
museet och ingen annan heller.

För mig var Paradisgruppen vad Fres-
catis stora grästriangel behövde. Paradi-
set är fullt av liv och lek och utstrålar 
ungdomligt övermod och fräckhet. Grup-
pen skulle ge ett härligt liv åt den stora 
gräsytan och förmå att binda ihop Erski-
nes fräcka Allhus med den strama raden 
av institutionsbyggnader och sträcka ut 
en inbjudande hand till studenterna att 
göra gräsmattan till sin och delta i leken 
i gröngräset. Dessutom erbjuder gräs-
ytan den rymd och det utrymme som 
Paradisgruppen behöver för att komma 
till sin rätt.

När jag i konstkommittén vågade före-
slå att fl ytta Paradiset till Frescati möttes 
jag med iskallt förakt. Jag ansågs varken 
ha kunskap eller känsla för riktig konst. 
Jag är inte känd för att inte våga stå upp 
för mina ståndpunkter i den offentliga 
debatten. Men här backade jag. Och jag 
har ångrat mig i trettio år.

I dag står Paradiset nedanför Moderna 

museets uppfart hopträngd bakom ett 
avvisande stängsel under stora mörka 
träd med bilvägar runtom. Ingen kan 
hävda att dessa lekfulla, glada skulptu-
rer som behöver rymd fått en placering 
som gör dem rättvisa. Snarare känns de 
förvisade.

Frescatis stora grästriangel ligger 
där som en död yta. Paradiset hukar 
hopträngd i den mörka sluttningen på 
Skeppsholmen. Låt Paradiset sent omsi-
der få dansa ut på Frescatis härliga och 
rymliga gräsmatta, om än bara till låns, 
och där glädja universitetsbesökarna.

Sven-Olof Lodin,
före detta professor i fi nansrätt 

Artikeln har i en annan version tidigare 
publicerats i Svenska Dagbladet.

Flytta Paradiset till Frescati

Med glädje läser jag Göran Alms insän-
dare om spam (SU-Nytt 5/2004) och kon-
staterar att fl er har tröttnat på att hantera 
denna typ av e-post. För ungefär ett år 
sedan anmälde jag skräppost som ett 
arbetsmiljöärende till dåvarande skydds-
kommittén. Jag fi ck ungefär samma svar 
som Göran Alm fi ck av IT och Media. I 
min anmälan räknade jag ut att SU för-
lorar minst 6,3 mkr per år i produktions-
bortfall på grund av det som lätt kan 
gå under beteckningen ”datakrångel”, i 
detta fall rensning av skräppost. Ett eko-
nomisk argument som borde tilltala hög-
sta ledningen att med kraft ta tag i pro-
blemet. 

Spam kostar oss minst 6,3 miljoner årligen
Vän av ordning hävdar att det har bli-

vit lite bättre. Numera är ju skräppos-
ten ”spamklassad av SU”. Jag får fortfa-
rande cirka 100 spam om dagen. Visst, 
jag har spamfi lter klass *** (stjärnorna 
anger sorteringsgraden) och de mesta av 
skräpposten hamnar direkt i min data-
papperskorg. 

Det som förundrar mig mest är att 
skräpposten måste ses som en inkom-
mande handling till cirka 3 500 anställda. 
Om ett långtradarlass med reklam för 
porr, penisförlängare eller Viagra tippa-
des ut framför Bloms hus, hade då regist-
rator suttit och stämplat varje enskilt 
reklamblad som en inkommande hand-

ling för vidarebefordran till varje enskild 
medarbetare? Om inte, varför kan då 
inte en ”registrator” sitta vid ”centrala 
servern” för att avgöra om det är en 
handling av betydelse eller ej.

Andra myndigheter tycks tolka förvalt-
ningslagen och Riksarkivets föreskrifter 
om allmänna råd om gallring av hand-
lingar av tillfällig eller ringa betydelse, 
annorlunda.

Jag instämmer med Göran Alm. Våga 
kasta spammen redan vid ytterdörren!

Christina Grefveberg,
TÖI 
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Bör Paradiset fl yttas till Frescati? 
Vad tycker du? 
Skicka ditt inlägg till SU-Nytt.
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Den som sitter och väntar på tåget 
vid t-banestation Universitetet kan på 
väggarna mitt emot se ett stort antal 
röda versala bokstäver, liksom utpla-
cerade på måfå. Vid en mer noggrann 
titt framträder ett mönster. Bokstäverna 
bildar meningar ur FN:s deklaration för 
de mänskliga rättigheterna, dock utan 
skilje tecken, mellanrum mellan orden 
och prickar över å, ä och ö. FN-deklara-
tionens 30 artiklar fi nns på de 165 meter 
långa spårväggarna, med teckningar och 
pilar som genomkorsar texten för att 
understryka det som sägs. 

Konstnären Françoise Schein ville med 
sitt verk knyta samman de mänskliga 
rättigheterna, ett tema hon behandlat i 
andra offentliga miljöer i världen, med 
något som har att göra med landets histo-
ria och var stationen ligger. I Stockholm 
valde hon Carl von Linné. Längs platt-
formarna fi nns tolv vågformade skär-
mar med texter, kartor och bilder där 
Linnés lappländska resa skildras. Citat 
av Linné och andra vetenskapsmän och 
fi losofer – Goete, Foucault, Sokrates, Sar-
tre, Bacon och Aristoteles – samsas med 
bilder av naturens underverk och veten-
skapliga genombrott. Dessutom tar hon 

upp problem som människan skapat och 
brottas med.  

”Hela dagen observerade jag, att detta 
land var liksom ett microcosmus”, skri-
ver Carl von Linné om sin resa genom 
Sverige. Även Françoise Scheins Linné-
skärmar är som ett mikrokosmos över 
naturen, mänskligheten och vetenska-
pen. Vissa skärmar behandlar stora upp-
täckter: botanik, anatomi och fortplant-
ningssystem, genetik, DNA, trädgårds-
odlingar på 1800-talet, väderkartor, 
rymdforskning och mycket mer. På andra 
visar hon hur människans framfart lett 
till miljöföroreningar, svält, att ozon-
skiktet krymper och katastrofer som 
Tjernobyl. ”Den blå planeten”, ”Ekolo-
gisk världskris” och ”Linnés trädgård” 
är några av skärmarnas teman. 

Station Universitetet invigdes 1975, som 
den 75:e tunnelbanestationen i Stock-
holm, och smyckades ursprungligen av 
målningar på blå och grön botten av Pär 
Andersson. 1997 renoverades stationen 
och när den återinvigdes i februari 1998 
fanns förutom Françoise Scheins konst-
verk även en videoinstallation av svens-
ken Fredrik Wretman på en tvärvägg vid 
rulltrappan. 

På tre skärmar visades ”Be my guest”, 
videoslingor tagna med en kamera som 
fästs vid en frigolitfl otte som släppts ut 
på fl oder i Colombia, Norge och Mong-
oliet. Redan efter en kort tid blev instal-
lationen vandaliserad och projektorerna 
som visade fi lmerna stulna. I december 
2001 togs verket bort helt, efter att bara 
ha varit i funktion i sammanlagt sex 
månader under de nästan fyra år det 
satt uppe. 

Videoinstallationen fi nns nu på Spår-
vägsmuseet, tillsammans med annan 
borttagen SL-konst. SL har inga planer 
på att låta den komma tillbaka till Uni-
versitetet inom överskådlig framtid, inte 
förrän man hittar en annan teknik för att 
projicera bilderna. Vandaliserings risken 
är för stor. Nu fi nns bara resterna kvar. 
En röd kakelvägg har ersatt bildskär-
marna och tre stora cylindrar, där pro-
jektorerna en gång satt, hänger overk-
samma och tomma i taket. ■

AVSTÅND TILL SLUSSEN: 6,8 KM.

RESTID FRÅN T-CENTRALEN: 8 MIN

LÄGE UNDER MARKEN: 25 M.

LINNÉ OCH DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA UNDER JORDEN

På tunnelbanestationen Universitetet fi nns en omfattande konstnärlig utsmyckning, 
gjord av den franska konstnären Françoise Schein. På keramiska plattor gestaltar 
hon dels Carl von Linnés resor, dels FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 

TEXT: LENA HILDEBERG  •  FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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Geografi  − ett mångfacetterat ämne

SU-NYTT 6/2004

− Geografi  är så mycket mer än bara kartor. Det spänner nästan över alla ämnen, 
säger Mats Widgren, prefekt vid Kulturgeografi ska institutionen, när jag träffar honom 
i hans rum i Geovetenskapens hus en solig höstdag i slutet av september.

MatsWidgren, som 
är professor i geo-
grafi , talar gärna 
om hela geografi -
ämnet och om det 
nära samarbetet 
in   stitutionen har 
med naturgeogra-
ferna.

− Förutom gemensamma forsknings-
projekt så driver vi också geografi pro-
grammet tillsammans. Under hösten hål-
ler vi även i de öppna tisdagsföreläsning-
arna under rubriken ”Från glaciärer till 
feminism”.

Tanken med föreläsningarna är att för-
söka synliggöra hela geografi ämnet för 
allmänheten och visa hur mångfacette-
rat det är, att det omfattar både naturve-

tenskap och samhällsvetenskap. Föreläs-
ningarna handlar om allt ifrån klimatför-
ändringar och vatten till afrikansk histo-
ria och genus, säger Mats. 

Vid Kulturgeografi ska institutionen 
forskar man kring landskapshistoria 
med hjälp av äldre kartor och fältmate-
rial. Man har också en inriktning med 
utvecklingsgeografi . Här ingår studier i 
hur migration, bostadspolitik och livs-
medelsförsörjning påverkar människor i 
fattiga länder i Afrika. Men det forskas 
också i ekonomisk geografi  och svensk 
samhällsplanering. Institutionen är även 
värd för Samhällsplanerarlinjen.

− Genom att vi är en liten institution 
fi nns det ett stort utrymme för samarbete 
mellan dessa olika inriktningar. För att 
tydliggöra bredden påpekar Mats Wid-

gren att det vid Kulturgeografi ska insti-
tutionen också fi nns forskare som dispu-
terat i ämnen som konstvetenskap, socio-
logi och psykologi innan de började här.

Gemensamt för de fl esta av våra inrikt-
ningar är att vi inte släpper arbetet i fält, 
säger Mats Widgren.

−  Den fysiska verkligheten är viktig 
oavsett vilket ämne det handlar om. Land- 
skapshistorikerna undervisar i hur man 
läser landskapets historia i fält. Utveck-
lingsgeograferna bedriver fältstudier i 
städer och byar i Afrika. Många av dok-
toranderna har vistats långa perioder på 
den afrikanska landsbygden. 

Mats Widgren förklarar att spänning-
en för en geograf ligger i att, utifrån ett 
globalt perspektiv, förstå varför det ser ut 
som det gör på enskilda platser. 

– Vi är bra på att se hur saker och ting 
hänger ihop i ett större sammanhang. 

Vid Kulturgeografi ska institutionen 
arbetar ett fyrtiotal personer. Förutom 
tre professurer, varav en håller på att till-
sättas, fi nns lektorer, forskare och dok-
torander. Dessutom ingår i staben även 
teknisk administrativ personal som kart-
ritare och teknisk personal som arbetar 
med geografi sk informationsbehand-
ling. Det fi nns 355 studenter inskrivna 
på olika nivåer.

Inom kort räknar Mats Widgren med 
att institutionen får en större bredd inom 
kulturgeografi n. 

− Vi hoppas på en expansion när det 
gäller ekonomisk geografi  och befolk-
ningsgeografi  i samband med att vår 
lediga professur snart besätts. ■

TEXT: MADELEINE SALOMON
FOTO: ORASIS/MÅ

Läs mer om de öppna tisdags-
föreläsningar ”Från glaciärer till 
feminism” på http: //www.su.se/
forskning/popularvetenskap/

Diabilder är ett viktigt verktyg i undervisningen, säger Mats Widgren.


