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Badklippor, en kunglig begravningsplats,  engelska

parker och ett rikt djur- och växtliv – allt detta och

mer därtil l finns runt den sju kilometer långa Brunns-

viken. Här syns t i l l  exempel taken från Kräftriket

bakom de sommargrönskande träden. Brunnsviken

Claes Sandgren
DEKANUS FÖR

JURIDISKA FAKULTETEN

Söktrycket
”Söktryck” är ordet för dagen på universiteten
(och de andra högskolorna). Det gäller studen-
ternas ansökningar till universiteten men ock-
så universitetens ansökningar om externa
medel. I båda fallen ökar trycket på oss att öka
söktrycket!

Stockholms universitet har i år drabbats av en
rejäl nedgång av antalet ansökningar. Oron är
naturligt nog stor på åtskilliga institutioner
och många frågar sig hur vi ska få studenterna
att åter söka till universitetet i samma utsträck-
ning som tidigare. De närmsta åren ser det dys-
tert ut därför att ungdomskullarna födda
1981–1984 är mycket små (kanske kan en vi-
kande arbetsmarknad ge oss viss draghjälp?)
Men så småningom vänder det ty 1988–1993
sköt barnafödandet åter fart.

Det är skäl att hålla i minnet att universiteten i
grunden står mycket starka; det finns knappast
någon samhällsinstitution som hävdat sig så
väl i modern tid. Medan andra klassiska insti-
tutioner är rejält tilltufsade har universiteten
expanderat och deras ställning stärkts; förtro-
endet för universiteten är för övrigt mycket

högre än förtroendet för moderna uppstickare
såsom näringslivet och media. En och annan
svacka ruckar inte på denna ställning förutsatt
att vi slår vakt om utbildningens relevans ge-
nom att fortlöpande förnya dess innehåll.

Men vi har ont om pengar och riktar då blicken
mot externa källor. En projektgrupp under led-
ning av Samhällsvetenskapliga fakultetens de-
kanus söker vägar för att öka de externa forsk-
ningsintäkterna. Dessutom avser nu Stock-
holms universitet att skaffa intäkter genom
sponsring. Det är logiskt. Pengar behövs och
vårt anseende är en av våra största tillgångar.

Men vore inte sponsring att kommersialisera
Stockholms universitet till skada för vår kärn-
verksamhet? Jag tror inte det om sponsringen
kringgärdas med klara regler som hindrar
sponsorerna från att ha inflytande över kärn-
verksamheten. Kan vi få intäkter utan att
Stockholms universitets fristående ställning
äventyras eller vårt anseende på annat sätt
komprometteras så vore det väl dumt att inte
slå mynt av vår prestige? ■

l igger til lsammans med universitetet i världens första

nationalstadspark som inbegriper området Ulriksdal,

Haga, Brunnsviken och Djurgården.

SU-Nytt vill önska sina läsare en riktigt trevlig,

solig och r ofylld sommar. Simma lugnt!
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33 000 sökte till höstterminens
utbildningar vid Stockholms uni-
versitet – en minskning med cirka
15 procent jämfört med höstter-
minen 2000. Liksom tidigare har
moderna språk och natur veten-
skap svårast att fylla sina platser
men nästan samtliga utbildningar
minskar. Ett av undantagen är det
naturvetenskapliga basåret.

Det minskade söktrycket är ett
nationellt problem, Verket för
högskoleservice rapporterar om
minskat antal sökande – 8,5 procent
jämfört med höstterminen år 2000.

– En positiv följd för studenterna är
dock att det nu faktiskt är lättare att
komma in på utbildningar där det
fortfarande är stor konkurrens, säger
Ingrid Sundberg, chef för Avdelningen
för antagning och studiedokumenta-
tion vid Studentbyrån.

Aktivt arbete
– Vid Matematisk-Naturvetenskap-
liga fakulteten är det minskade sök-
trycket ett stort bekymmer. På sikt är
även rekryteringen till forskarutbild-
ningen hotad, säger Birgitta Eriksson,
kanslichef vid Matematisk-Naturve-
tenskapliga fakultetskansliet.

Fakulteten arbetar aktivt på flera
sätt för att få fler sökande.

– De stora insatser som under det
senaste året gjorts av fakulteten och
på institutionerna har säkert bidragit
till att minskningen inte är lika stor
hos oss som vid vissa andra lärosäten,
menar Birgitta Eriksson.

Ett av undantagen är det naturve-
tenskapliga basåret – antal sökande
har där ökat med hela 85 procent.
Från och med nästa år innehåller bas-
året även biologi vilket ger behörighet
till fakultetens samtliga utbildningar.

–Vi har beslutat att ta in så många
som möjligt, helst alla som vill, på bas-
året redan till hösten, säger Birgitta
Eriksson.

Ökad flexibilitet
Vid Humanistiska fakulteten är resul-
tatet oroväckande men inte oväntat
berättar Peter af Trampe, kanslichef
vid Humanistiska fakultetskansliet.

– Sannolikt kommer söktrycket att
vända med de större årskullarna om
fyra-fem år. Man måste dock försöka
motverka nedgång så gott det går.

Flera av fakultetens välsökta ut-
bildningar är nya kurser, som exem-
pelvis ”Kläder, kropp och identitet”
som är en ny kurs i etnologi. Kan ökad
flexibilitet och lyhördhet inför vad
omvärlden vill ha vara en möjlig lös-
ning på det minskade söktrycket?

– Ja, uppenbarligen är det så att
man måste öka inslaget av vad jag kal-
lar ”färskvarukurser”. Det kan inte
vara fel att ge sådana så länge vi inte
gör avkall på de grundläggande kvali-
tetskraven och så länge som de inte
antas ersätta den basala utbildningen
i ett ämne, menar Peter af Trampe.

Samarbete mellan fakulteter
Vid Juridiska fakulteten har efterfrå-
gan på fristående kurser minskat.

– Det är bekymmersamt i synnerhet
om trenden fortsätter, säger Mona
Åstrand, studierektor vid Juridiska
institutionen.

– Samtidigt är siffrorna inte alarme-
rande, menar Ronnie Eklund, prefekt
vid Juridiska institutionen. Vårt ökan-
de antal inkommande utländska stu-

denter samt magisterprogram-
men har ökat stabiliteten i stu-
dentpopulationen. Vi arbetar
också tillsammans med ett an-
tal språkinstitutioner med ett
språkjuridikprogram som vi
tror ska intressera många stu-
denter.

Claes Sandgren, dekanus
vid Juridiska fakulteten, be-
rättar att det finns förslag till
ett system för etappavgång för
studenter på juristlinjen som
kan göra linjen attraktivare.

– Vi har även låtit göra en studieav-
brottsundersökning för att få ett bätt-
re underlag för effektivare åtgärder
mot studieavbrotten.

Nya målgrupper
De samhällsvetenskapliga utbildning-
arna har fortfarande många fler sökan-
de än platser.

– På sikt kan naturligtvis ett mins-
kat söktryck bli ett problem. Därför
måste universitetet vända sig till nya
målgrupper, till exempel yrkesverk-
samma som vill fräscha upp sina kun-
skaper eller fortbilda sig, säger Jan
Wibble, utbildningsledare vid Sam-
hällsvetenskapliga fakultetskansliet.

Fakultetens huvudsakliga problem
är de antagna studenter som inte tar
sina platser i anspråk. Situationen
analyserades därför av fakultetens så
kallade strategigrupp i nära samarbe-
te med institutionerna. Institutioner-
na vidtog sedan en rad åtgärder som
till exempel bättre information till de
antagna och nya kurser som vänder
sig till yrkesverksamma.

– Åtgärderna gav frukt och fakulte-
ten klarar sig numera tämligen bra
även om vissa institutioner fortfaran-
de har problem, säger Jan Wibble. ■

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS FOTO

Ett problem med flera lösningar
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Projektet Lärandets galleria syftar till att skapa ett
Learning center vid Stockholms universitet. Tanken är
att förbättra servicen till studenterna och stödja lärar-
na för att öka användningen av IT.

– Vi ser att vi måste höja servicenivån för att
möta krav och behov hos studenter och lärare.
För att göra Stockholms universitet konkurrens-
kraftigt måste vi också utveckla fler möjligheter
till datorstödd undervisning, säger Gunilla Lilie
Bauer, projektledare för Lärandets galleria, och
chef för enheten för information och IT vid uni-
versitetsbiblioteket.

Projektarbetet är uppdelat i tre delar med en
arbetsgrupp för varje del. Den första arbetar med
den fysiska gallerian och ska föreslå och genom-
föra de förändringar som behöver göras i biblio-
tekets lokaler, för att fler servicefunktioner och
datorarbetsplatser ska kunna inrymmas. Grup-
pen leds av bibliotekets administrativa chef Bir-
gitta Löfgren.

Den andra arbetsgruppens uppgift är att utfor-
ma en virtuell galleria, en portal för universitetets
studenter som de ska kunna nå med hjälp av en
personlig kod. Här kommer tentaresultat, pro-
gramvaror, elektroniska tidskrifter med mera att
finnas tillgängliga. Arbetet leds av Informations-
enhetens webbstrateg Per Wising.

Den tredje delen är en IT-pedagogisk experi-
mentverkstad där en arbetsgrupp med flera lära-
re har till uppgift att se till att de 2,3 mkr som är
avsatta för IT-utbildning för lärare används på
rätt sätt. De ska också stimulera och öka använd-
ningen av IT-pedagogiska hjälpmedel i undervis-
ningen och föreslå hur en organisation ska se ut
som kan ge löpande IT-pedagogiskt stöd till uni-
versitetets lärare. Experimentverkstaden leds av
Magnus Tagesson, IT-pedagogisk konsult vid
PU-enheten.

Projektet löper under 2001 och 2002 och för
att finna former för finansiering och organisation
även efter projektets avslut har en grupp under
ledning av överbibliotekarie Gunnar Sahlin till-
satts.

Internationell trend
Skapandet av Learning centers är en viktig inter-
nationell trend som får kraftigt genomslag i
Sverige, där det nu utvecklas nätverk mellan
lärosäten för att skapa bra möjligheter till livs-
långt, flexibelt lärande.

En majoritet av universitetets studenter har
idag tillgång till dator och Internetuppkoppling
och satsningen på ett Learning center kan därför
få stor betydelse för den pedagogiska verksam-
heten. För att kunna skapa en användaranpassad
struktur vill ledningen för projektet att lärare
och studenter ska engagera sig i utformningen av
Lärandets galleria. En enkät har därför gått ut
till samtliga lärare, studierektorer och prefekter.

– Vi hoppas att alla svarar, vi är mycket ange-
lägna om att ha en dialog för att kunna använda
våra resurser rätt. Vill någon jobba aktivt med
Lärandets galleria så hoppas vi att de kontaktar
oss. Vi välkomnar all medverkan, alla idéer, alla
kontakter, säger Gunilla Lilie Bauer.

– Universitetet har präglats av myndighetskul-
tur. Servicekulturen har hittills inte varit fram-
trädande, något som kommer att bli ett allt star-
kare krav på universitetet i framtiden. Men
mycket håller på att förbättras och de lärare som
har goda idéer till E-learningprojekt kan räkna
med att få stöd i olika former.

Hon tror att Lärandets galleria kommer att
underlätta kommunikationen mellan olika insti-
tutioner:

– Vi vill ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och
sprida goda exempel som inspiration för andra,
då kan vi dra bättre nytta av varandra och behö-
ver inte uppfinna alla hjul två gånger. ■

Läs mer om projektet Lärandets galleria på
www.pu.su.se/lrc och kontakta gärna någon i
projektgruppen för mer information, e-post
gallerian@su.se

Lärandets galleria

– ett resurscentrum för information och lärande

TEXT: CALLE ARVIDSON
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I höstas startade Matematik-ekonomi-
linjen – en fakultetsöverskridande linje i
matematik, nationalekonomi och mate-
matisk statistik. Målet är att utbilda
personer som ska kunna arbeta som ut-
redare inom bankväsendet, stora före-
tag, finansdepartementet eller den of-
fentliga sektorn i stort.

– Linjen är lite av ett pilotprojekt, det
blir roligt att se vad som händer. Bäg-
ge institutionerna har märkt att det är
en attraktiv kombination. Det finns
många bra frågeställningar i national-
ekonomi och flera bra metoder i ma-
tematik, säger Astri Muren, studie-
rektor för linjen.

– Det finns liknande utbildningar i
Danmark och Norge så vi vet att det
fungerar och att det uppenbarligen
finns en arbetsmarknad för personer
med den här typen av kunskaper. Lin-
jen är upplagd efter de behov vi tänker
att arbetsmarknaden har, dessutom
tror jag att den kan skapa behov ute i
arbetslivet.

Ett problem är att många studenter
slutat, av 36 antagna går bara 25 kvar.

– Det har varit för många avhopp
och vi överväger att öka antalet plat-
ser till 60 för att få tillräckligt stora
klasser. Många sökande tänkte nog
att linjen är ungefär som ekonomlin-
jen och det var flera som hoppade
över till den efter första terminen, sä-
ger Astri Muren.

Utbildningen är på 160 poäng.
– Vi funderade aldrig på att göra en

kortare linje – magisterexamen har
fått större genomslag de senaste åren.
Det är en jobbig linje med tre tunga
ämnen, men de som får den här bak-
grunden blir väldigt duktiga, säger
Astri Muren.

Studenter om linjen:

Minna Kankainen
– Det lät väldigt bra när jag läste om
linjen och jag är verkligen jättenöjd
hittills. Allting är annars så inriktat,
det är antingen ekonomi eller natur-
vetenskap. Och det är bra att vi läser
klassvis och inte blandas upp med de
som läser nationalekonomi, säger Min-
na Kankainen.

Hon tycker att det är bra att det
finns en referensgrupp med närings-
livsrepresentanter knuten till linjen
eftersom det ger direktkontakter till
arbetsmarknaden. Och hon tror att
arbetsmarknaden kommer att vara
bra.

– En kompis mamma som arbetar
på Carnegie säger att vi redan behövs.

Minna Kankainen tycker att det va-
rit en del problem med att linjen är ny
och att många hoppat av.

– Det har varit lite rörigt, men det är
inte så konstigt eftersom vi är den för-
sta kullen studenter på linjen. Det är
synd att så få går kvar. En del hoppade
av redan i början och när vi sedan bör-
jade med matematik slutade ännu fler.

Andreas Nordvall Lagerås
– Jag valde linjen för att jag är intres-
serad av matematik, men inte med na-
turvetenskaplig inriktning. När jag
läste om linjen i katalogen tyckte jag
att den var perfekt eftersom jag kom-
mer att kunna få praktisk användning
för matematik i arbetslivet, säger An-
dreas Nordvall Lagerås.

Han tycker att det är svårt att bedö-
ma linjen på det här stadiet.

– Det är lite tidigt att säga efter bara

Tre ämnen –
två fakulteter –
en utbildning

ett år. Personligen tycker jag att det är
en bra kombination av intressanta
ämnen och de kurser vi har läst har
fungerat bra. Det är synd att gruppen
är så liten, det ger dålig gruppkänsla.
Många har hoppat av till ekonomlin-
jen, medan andra tyckte att takten var
för hård.

Andreas Nordvall Lagerås menar
att antagningskraven inte motsvarar
svårighetsgraden när det gäller linjens
matematik.

– Förkunskapskraven är låga när
det gäller matematik. Det är bra efter-
som det gör det lättare för samhällsve-
tare att komma in, men samtidigt är
kanske inte alla som kommer in rik-
tigt förberedda. ■

TEXT: CALLE ARVIDSON
FOTO: ORASIS FOTO

En bra kombination av ämnen och kunskaper
som kommer att vara användbara på arbets-
marknaden – så beskriver studenterna Andreas
Nordvall Lagerås och Minna Kankainen sin
utbildning.
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Stenar rök i flytten
Efter att tidigare ha legat utspridda på fyra olika platser vid Observatoriekullen,
hamnade Geovetenskapliga sektionens institutioner under samma tak när de
flyttade till campus 1997.

– Vi upplever flytten som en klar fördel. En del saknade närheten till affärer
och banker i stan, men ur akademisk synpunkt så var det bra att hamna under
samma tak. Inte minst för att vi kunde samla våra spridda bibliotek till ett Geo-
bibliotek, säger Rolf Hallberg, professor vid Institutionen för geologi och geo-
kemi och den som ansvarade för flytten. Han menar att det kan fungera som en
nytändning att flytta.

– Jag tror att människor blir mer öppna efter en flytt när de hamnar i en ny
struktur. Vi hade tagit fasta på det – fanns det murar tidigare så skulle de rivas nu
när vi kom hit ut. Det har fungerat bra och vi har ett gott samarbete mellan in-
stitutionerna, säger Rolf Hallberg.

Han tycker att en bra sak med att flytta är att rensa ut saker.
– Vi geologer samlar på sten och det åkte iväg en hel del i flytten – kanske inte

tillräckligt.
Men det tar mycket tid från kärnverksamheten att flytta.
– Forskaravdelningen försökte hålla igång i de gamla lokalerna så länge som

möjligt, men vi tappade ungefär två månader i vår verksamhet, säger Rolf Hall-
berg. Vi hade bestämt att ingen skulle packa upp sina egna saker innan vi hade fått
ordning på laboratorier och andra gemensamma utrymmen. Det var mycket bra,
vi hade aldrig fått en fungerande arbetsmiljö så snabbt om vi inte gjort på det viset.

Men trots noggrann planering av de nya lokalerna så blev inte allt som de
tänkt sig.

– Även om vi förberedde och planerade det nya huset noga så fick vi modifiera
en del när vi kom ut. Och det kostar skjortan att ändra feldragna ledningar i
efterhand, säger Rolf Hallberg.

Det pågår flyttverksamhet på flera håll
inom universitetet just nu, bland annat
förbereder sig flera institutioner för
flytten till det nya centret för fysik, ast-
ronomi och bioteknik i Albano och Etno-
logiska institutionen flyttar till Frescati
efter att länge ha legat på Djurgården.
Dessutom har flera för valtningsenheter
flyttat den senaste tiden och GI/IHR
flyttar till Frescati i sommar.

För en del är flytten efterlängtad, an-
dra lämnar charmiga, inbodda miljöer.
SU-Nytt har pejlat flyttstämningarna
och även hur geovetenskapliga sektion-
ens flytt till campus för fyra år sedan
fungerade.

Förändrad vardag
Att flytta till eller från? Etnologiska
institutionen flyttar från en gammal
privatvilla på Djurgården till Södra
huset. Man mister unika lokaler, men
flyttar samtidigt in i en rik universi-
tetsmiljö.

– Vi flyttar från i någon mening,
men jag har som prefekt lagt möda på
att vi också flyttar till, säger Ulla
Brück på Etnologiska institutionen.
Vi sitter inte och surar, etnologer är
gladlynta av sig. Och campus som
miljö är klart intressant. Vi flyttar till
en bra intellektuell miljö. Närheten
till sociologer och socialantropologer
blir stimulerande.

Logistiken är väl planerad inför
flytten, men det är mycket att gå ige-
nom.

– Vi är lite som gamla damer som
flyttar från en tiorummare till en tvåa
och tror att de kan ta allt med sig, men
efter 60 år i samma hus kan det ha
sina goda sidor att vara tvungen att
slänga saker, säger Ulla Brück som
själv varit länge i huset, hon började
som etnologistudent för 40 år sedan.

– Studenterna som går här nu är väl-
digt ledsna och oroar sig för att vi inte
ska kunna bevara den ambitiösa stu-
dentverksamhet vi har här ute. Södra
huset är inte byggt för att ha vare sig
böcker eller studenter på institutio-
nen. Det kommer att förändra varda-
gen för oss. Vi förlorar vårt mycket
stora forskningsbibliotek och kan
bara ta med oss ett begränsat hand-
bibliotek i flytten. Men vi vill fortsätta
att ha studenterna nära oss på institu-
tionen. Den består av studenter, lärare
och övrig personal, alla ska finnas på
samma plats – vara en i gänget.

Flyttfåglar        i Frescati                      

TEXT: CALLE ARVIDSON  FOTO: ORASIS FOTO
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Två universitet – ett hus
Nytändning och utveckling – men också svåra prov. Fysi-
kum kommer att möta en helt ny situation när man flyttar
ihop med KTH:s fysikavdelning i det nya centret för fysik,
astronomi och bioteknik.

– Jag tror flytten kommer att påverka vår rekrytering po-
sitivt. Det nya centret är attraktivt både för studenter och
forskare, säger Sven-Olof Holmgren, prefekt för Fysikum.
Det här är väldigt spännande dagar. Min dröm och ambi-
tion är att Fysikum ska bidra till att skapa ett centrum av
världsklass inom våra vetenskapsområden, både vad gäller
forskning och undervisning. Det nya huset är fantastiskt
fint, inte minst är det arkitektoniskt väldigt vackert.

Första flyttlasset går den 11 juni direkt efter termins-
slutet. För att allt ska flyta smidigt har man valt att fylla
på huset uppifrån och de som ska husera på de översta
våningarna flyttar in först.

Från anrika lokaler på ett berg med
skärgårdsutsikt i Saltsjöbaden flyttar
nu Institutionen för astronomi till det
nya centret för fysik, astronomi och
bioteknik.

– De dagar när det är fint väder
känns det extra stolligt att flytta. Jag
tror att nästan alla kommer att sakna
den här miljön. Många som har job-
bat här länge och hittat bostad i när-
heten kommer att få sämre resväg, sä-
ger professor Göran Olofsson.

Han kommer själv att byta fem mi-
nuters promenad till och från jobbet
mot två timmars resa per dag. Men
det finns inte längre någon anledning
att ligga utanför stan. Idag finns de
forskningsmässigt betydelsefulla tele-
skopen på helt andra platser, i otill-

Men det är inte bekymmersfritt att flytta ihop en mängd
institutioner från två olika lärosäten under ett och samma
tak. För att öka kontaktytorna har man valt att inte göra
två separata block, utan istället blanda KTH:s och universi-
tetets institutioner.

– Det finns en stor förväntan bland personalen, men sam-
tidigt en viss vånda och spänning. Två kulturer ska giftas
ihop – även om vi kommer att ha separata fakulteter och
ekonomier även fortsättningsvis, säger Sven-Olof Holm-
gren.

– Jag förväntar mig inte några stora problem. Visst
finns det hot och risker men också många möjligheter.
Det gäller att gå i clinch och se till att vi kan samarbeta
och utvecklas tillsammans. Det här är början på en lång
process.

         och Albano

gängliga bergstrakter eller ute i rym-
den.

Institutionen för astronomi blir
dock inte helt utan teleskop – ett ku-
polförsett observatorium markerar
deras närvaro i det nya huset.

– Vi är inte bara kontorsmänniskor.
Med det nya teleskopet kommer vi att
kunna titta på månen och kometer
och ta schyssta bilder, säger Göran
Olofsson.

Han tror att astronomin är en viktig
inkörsport till naturvetenskapen för
ungdomar och välkomnar att flytten
gör att Institutionen för astronomi
hamnar närmare studenterna. Men
han tycker att koncentrationen av in-
stitutioner, på det sätt som sker idag,
är på gott och ont.

– Vi samarbetar redan nu med an-
dra institutioner över hela världen.
Men visst kan närheten till andra fysi-
ker få positiva effekter på forskning-
en. Kontaktytan kommer att öka nå-
got, vi kommer få större möjligheter
att gå på varandras seminarier. Där-
emot verkar det inte leda till några
ekonomiska samordningsvinster att
flytta ihop, tvärtom kommer det att
bli dyrare för oss. ■

Observatorium närmare studenter
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Lennart Grosin har i sin skolforskning
kommit i kontakt med frågor kring för-
äldrarollen. Det har lett till att han i
samarbete med Stockholms stad gett ut
en broschyr som ska underlätta för för-
äldrar att hjälpa sina barn att lyckas i
skolan.

Broschyren som ger konkreta, prak-
tiska råd om hur man som förälder
kan stödja sina barn med skolgången
har hittills distribuerats i 14 000 ex-
emplar till ett antal skolor i Stock-
holms stad.

– Jag vill stimulera och peppa för-
äldrar som tror att de inte kan. För
min del så känner jag att det här är ett
bra exempel på tredje uppgiften, att
skriva något som skolan kan sätta i
händerna på alla föräldrar, säger Len-
nart Grosin, docent i pedagogik. Den
kunskap som har genererats om skol-
kvalitet och hemmets läroplan inom
den pedagogiska forskningen kan
man nyttiggöra för konkreta och kla-
ra mål – att hjälpa föräldrarna att
hjälpa sina barn att klara skolan.

Lennart Grosins forskningsområde
är betydelsen av skolans pedagogiska
och sociala klimat för elevernas resul-
tat och sociala förhållningssätt visavi
skolan. Forskningen visar att skolan
och undervisningskvalitén är mer be-
tydelsefullt än hemmets läroplan men
föräldrarnas engagemang är en viktig
tredje faktor. Det finns ett starkt sam-
band mellan vad barnen lär sig och
hur de beter sig, mellan kunskaper
och social anpassning.

– Det är viktigt att skolan tar initiativ
till att informera om och involvera hem-
mets läroplan i sitt arbete. Skolan ska
integrera föräldrarna i sitt arbete, men
inte lägga över ansvaret på dem. Det är
rektorer och lärare som har det största
inflytandet på elevernas kunskaps-
utveckling och sociala förhållningssätt

Hemmets läroplan

i skolan, säger Lennart Grosin.
I broschyren har han valt att till en

del använda sig av sina egna erfaren-
heter som förälder som exempel.

– Det är inte vilka erfarenheter som
helst, utan de är valda för att illustrera
empirisk, vetenskapligt grundad kun-
skap. Jag har valt den stilen för att
broschyren inte ska bli för pekpinne-
aktig, vilket är en risk om man hänvi-
sar för mycket till forskning, säger
Lennart Grosin.

Han tycker samtidigt att det är moti-
verat att använda ordet läroplan för att
visa på att den grundar sig på forskning
om vilka förhållningssätt som är bra.

– Som förälder kan man ha mycket
att göra. Då är det bra att ha stöd för
att kunna uppträda mer professionellt
som förälder. Samtidigt är det viktigt
att använda spontanitet och sunt för-
nuft i sin föräldraroll.

Hemmets betydelse
Det är en vanlig föreställning att föräld-

rarnas ekonomiska, sociala och kultu-
rella tillhörighet spelar en roll för elever-
nas resultat. Föräldrar med högre social
ställning förväntas bättre kunna hjälpa
sina barn. Men det finns bara ett svagt
samband mellan elevresultat och för-
äldrarnas bakgrund. Istället har man
funnit att föräldrarnas engagemang och
intresse för barnen och deras skolgång
är mer betydelsefullt.

– Många av minoritetsgrupperna
på Järvafältet och i Botkyrka kan ha
en mycket bra hemmets läroplan, sä-
ger Lennart Grosin, men han betonar
samtidigt vikten av att villkoren för
dessa grupper måste förbättras.

– Det är människor som tillhör de
språkliga och etniska minoritetsgrup-
perna som utgör den nya underklas-
sen i Sverige. Jag hoppas kunna över-
sätta broschyren till flera språk men
jag tror att de flesta kan läsa den här
broschyren – och om inte annat ta
hjälp av sina barn om så behövs, säger
Lennart Grosin. ■

TEXT: CALLE ARVIDSSON
ILLUSTRATION: EMELIE HAGE



SU-NYTT 4/2001 9

Högskolestudier har begränsad lönsamhet. Det visar Björn
Öckert i sin avhandling Effects of Higher Education and
the Role of Admission Selection som han lagt fram i natio-
nalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI).

I avhandlingen som delats in i tre delar har Björn Öckert
tittat på hur det lönemässigt gått för dem som studerat på
högskolan jämfört med hur samma personer skulle klarat
sig om de inte hade gått där. För att ta reda på det har han
jämfört två grupper av personer som sökte till högskolan
1982. Den ena gruppen kom in medan den andra inte gjor-
de det.

– Jag har följt båda grupperna och jämfört deras inkom-
ster fram till 1996. Genom att jämföra högskolegruppens
löneutveckling med de som ville studera på högskolan men
inte fick, har jag kunnat se hur stor del av inkomstskillna-
den som orsakats av utbildningen och hur stor del som be-
ror på saker vi inte känner till. De som avslutat högskoleut-
bildningen hade i genomsnitt fem procent högre lön än de
andra.

För de som söker till högskolan finns det olika sätt att
komma in. Det kan ske via betyg, högskoleprov eller ar-
betslivserfarenhet. Till mycket populära utbildningar togs
ibland lottdragning till för att skilja på de sökande. I av-
handlingens andra del har Öckert undersökt hur de som
lottats in till högskolan klarat sig jämfört med de som inte
antogs vid lottningen. De båda grupperna som samman-
lagt bestod av 1 600 personer, hade vid den här tidpunkten,
samma förstahandsval. De hade också lika bra betyg.

– Här har jag tittat på deras förväntade livsinkomst från
1982 fram till pensionen. Det visade sig att de som inte lot-

tades in 1982 i regel läste kortare tid vid högskolan, när de
sedan väl kom in, jämfört med den andra gruppen. De fick
också en något lägre lön, säger Björn Öckert.

I den tredje delstudien tittar Björn Öckert på vad som
händer med personer som har olika utbildningsbakgrund
när de söker till högskolan. Vem blir klar med sin examen,
får de jobb och vilken lön får de?

– Jag har studerat personer med tvåårigt respektive tre-
fyraårigt gymnasium bakom sig. Dessutom har följt på
25:4-orna, det vill säga de som fyllt 25 år och arbetat i
minst fyra år. Det jag sett är att arbetslivserfarenhet inte
har någon betydelse för sannolikheten att bli klar med en
högskoleexamen. Det har däremot betyg samt i vilken ord-
ning de sökande rangordnat olika utbildningar. Samtidigt
som man kan se att de som arbetat länge har något sämre
förutsättningar att avsluta sina studier, så är det just 25:4-
orna som haft den bästa löneutvecklingen. De som haft den
sämsta löneutvecklingen är de som bara gått tvåårigt gym-
nasium innan de kom in på högskolan.

Ett huvudsakligt resultat från Björn Öckerts avhandling
är att den genomsnittliga ekonomiska avkastningen på
högskolestudier i Sverige är relativt låg. Det verkar dock
finnas stora skillnader i lönsamhet mellan olika typer av
utbildningar och för studenter med olika utbildningsbak-
grund. ■

Högskolestudier lönar sig?

TEXT: MADELEINE SALOMON
FOTO: ORASIS FOTO

Den ljusnande framtid är vår… men vilken lönemässig
framtid väntar de som läser vidare? En ny avhandling
visar att den ekonomiska avkastningen på högskole-
studier i Sverige är relativt låg.

9SU-NYTT 4/2001
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Socialantropologen Helena Wulff studerar hur man använder
teknologi i dansvärlden och hur teknologiska hjälpmedel har
förändrat estetik och arbetsmetoder.

Det finns en lång tradition inom socialantropologin att
studera dans. Detta beror på att ämnet tidigt började stu-
dera ritualer och dessa innehåller ofta dans.

– Det ger en utmärkt ingång till ett samhälle att studera
dess danskultur, säger Helena Wulff.

Hon pekar på att dans och koreografi i vårt samhälle
förutom i sina klassiska former också spelar en stor roll
inom reklam och populärkultur. Men dans i nya medier
betraktas inte alltid som rumsren.

– Dans på tv, film och video anses inte lika äkta som
dans på scen av många i dansvärlden, själv tycker jag att
det är olika konstformer, säger Helena Wulff.

Och dessa tekniker har använts länge. Redan på
1950-talet började Merce Cunningham i USA jobba
med dans på tv och något senare även på video och
kunde på så sätt sprida dansen till vidare kretsar än

vad som tidigare varit möjligt. I Sverige var Birgit Cull-
berg tidigt ute med att utveckla dansen som konstform
för tevemediet.

Möjligheten att filma har ändrat en del av dansens ut-
tryck, till exempel har mimiken delvis ändrat karaktär
och betydelse. Traditionell balettmimik har tydliga ut-
tryck och är skapad för att synas till tredje raden i ett
stort operahus, med tv-kamerans hjälp kan man komma
dansaren in på livet, vilket har gjort att mimiken blivit
mer subtil.

Den kommersiella succén Riverdance är en dansform
vars framgång i mycket beror på de möjligheter som ny
teknik ger. Här används förinspelade steppljud, alltså
playback för att ge ett perfekt intryck. Dansformen byg-
ger på att dansarna utför snabba steppsteg och det för-
inspelade ljudet gör att det visuella intrycket blir jämna-
re. Om dansarna gör små fel syns det inte eftersom lju-
det är perfekt. Men under en föreställning i Globen
ramlade en av de kvinnliga solodansarna och då blir det
plötsligt jättefel.

Ny teknik påverkar dansestetik
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Nya maktstrukturer
Eftersom tekniska system anpassade för scenkonst ofta
är komplicerade har nya maktstrukturer utvecklats mel-
lan konstnärlig och teknisk personal.

– Många koreografer behärskar inte modern teknolo-
gi och blir beroende av teknikexperter för att skapa sina
dansverk. Det blir en fråga om tillit, säger Helena
Wulff.

Här finns också ett genusperspektiv i det att män ofta
intresserar sig mer för teknologi än vad kvinnor gör och
därmed kommer att påverka utvecklingen i högre grad.

De traditionella system som finns för att dokumente-
ra dans kräver specialutbildning och är mycket svåra att
lära sig. Många koreografer tvingas därför anlita speci-
ella koreologer och måste lita på att dessa noterat dans-
stycket rätt eftersom de inte själva behärskar notations-
formen. Det här är ett väldigt dyrt förfarande och det
börjar allt mer att ersättas med videodokumentation av
dansföreställningar, så här går utvecklingen åt andra
hållet.

Datorkoreografi
Teknologiutvecklingen har gjort det lättare för koreo-
grafer att se möjligheter och att jobba med dansstycken,
processen att skapa koreografi har blivit snabbare och
enklare. Idag finns det dataprogram för att skapa koreo-
grafi i och de har redan hjälpt till att förnya danskon-
sten. De brister som fortfarande finns i datatekniken har
gett upphov till nya dansrörelser.

– Ibland framställer datorn hackiga armrörelser och
det sättet att röra sig har tagits upp av koreografer och
används i modern dans, berättar Helena Wulff.

Men trots allt är inte användandet av datorer så ut-
vecklat ännu.

– Man känner potentialen som finns i ny teknik, men
användningen är än så länge ofta traditionell, säger He-
lena Wulff. ■

CALLE ARVIDSON

Inspirerad av William Blakes
ord om tomrummet som inre
landskap för möten mellan
motsatserna himmel och under-
jord, har koreografen Åsa
Unander-Scharin skapat före-
ställningen Tanke, mönster och
tomrum. Den ackompanjeras
av elektronisk ljudmix och sa-
kral technosång. På bilden
dansar Robin Haggard och
Charlotta Ruth en duett.
FOTO: ANDERS ROTH

Dans i datorn. Ur verket
Tu se morta med dator-
genererade dansare.
BILD OCH KOREOGRAFI:
ÅSA UNANDER-SCHARIN.

En kamera i taket har
fångat denna dansare
vars rörelser styr musik,
text och ljudfragment via
trådlösa sensorer på
kroppen. Med avancerad
teknologi förskjuter ver-
ket Tanke, mönster och
tomrum våra uppfatt-
ningar om rum, ljud och
tid.
KOREOGRAFI:
ÅSA UNANDER-SCHARIN.
BILD: MATEUSZ HERCZKA

Ur verket Orfeus Klagan – solo-
koreografi för en industrirobot,
som Åsa Unander-Scharin har
skapat på dator. Denna installa-
tion där en robot dansar till mu-
sik av Claudio Monteverdi väcker
hisnande frågor om förhållandet
mellan människa och maskin.
VIDEOFOTO: MATEUSZ HERCZKA

▼

▼

▼

▼
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Intresset från journalisterna för Ex-
pertSvar, universitetens och högsko-
lornas elektroniska förmedlingstjänst
för journalister som SU-nytt berättat
om tidigare, ökar. I skrivande stund
har mer än 700 journalister registre-
rat sig som medlemmar – en ökning
med nästan 100 procent sedan års-
skiftet. Via webbplatsen kan de få tips
på en forskare/expert till den artikel
de ska skriva eller det inslag de ska
göra för radio eller TV. Dessutom kan
journalisterna prenumerera på press-
meddelanden som universitetens och
högskolornas pressansvariga lägger
in i ExpertSvars databas. Genom ett
samarbete med ExpertSvars motsva-
righeter i Europa och USA översätts
vissa pressmeddelanden och skickas
till dessa. På så vis sprids forskningen
även till journalister utanför Sverige.

– Att intresset hos journalisterna för
att få kontakt med en forskare är stort
visar det antal frågor som dagligen

kommer till mig via ExpertSvars redak-
tion, säger Agneta Paulsson som är uni-
versitetets kontaktperson för ExpertSvar.

Hon vill även uppmana alla som
skickar pressmeddelande att skicka
det även till henne. Hon lägger då in
det inte bara i ExpertSvars databas
utan även på universitetets hemsida.

Nu står det också klart att det blir
Vetenskapsrådet som tar över ansva-
ret och redaktörskapet för Expert-
Svar. Vetenskapsrådet planerar även
en gemensam portal för forskningsin-
formation genom att slå ihop Expert-
Svar med dess nyhetsblad Vetskap och
forskningsdatabasen Safari. ■

Agneta Paulsson finns vid Informa-
tionsenheten och har telefon 16 2256,
e-post agneta.paulsson@info.su.se

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS FOTO

Journalisters intresse för forskning ökar

En inkörsport till universitetet för det
omgivande samhället och ett stöd för
institutionerna – det är vad Stock-
holm University Center for Continu-
ing Education and Study Services,
SUCCESS AB, ska vara.

– Vårt mål är att kraftigt öka upp-
dragsutbildningen vid Stockholms uni-
versitet inom ramen för den tredje upp-
giften, säger Dan-Anders Lidholm, VD
för SUCCESS AB.

SUCCESS AB är ett helägt dotter-
bolag till SU Holding AB och ska till-
sammans med forskare och lärare pa-
ketera, aktivt marknadsföra och för-
medla utbildningar till företag och or-
ganisationer.

– Vi tar hand om den affärsmässiga
delen, som till exempel behovsanalys
hos kunder, offert och avtalsskrivning-
ar, administration och marknadsföring.
På så sätt avlastar vi institutionerna som
istället kan koncentrera sig på utbild-
ningarnas innehåll, säger Dan-Anders
Lidholm. Vi ska också kunna stötta in-
stitutionerna med resurser i form av per-
sonal och utvecklingsmedel.

Uppdragsutbildningen ska hålla sam-
ma höga kvalitet som universitetets öv-
riga utbildningar.

– Det är viktigt att den präglas av hög
akademisk nivå och kvalitet, säger utbild-
ningssamordnare Veronica Dahlquist.

Överskottet från uppdragsutbild-
ningen återinvesteras i universitetet.

– På så sätt kan vi medverka till att
säkerställa universitetets långsiktiga fi-
nansiering, säger Dan-Anders Lidholm.

Sverige har en relativt låg andel
uppdragsutbildning jämfört med an-
dra med Sverige jämförbara länder i
västvärlden.

– Det finns dock en enorm marknad
och ett stort intresse för kompetensut-
veckling från det omgivande samhäl-
let, berättar Dan-Anders Lidholm.
Utmaningen är därför inte markna-
den utan att kunna leverera det mark-
naden vill ha. ■

Dan-Anders Lidholm nås på tfn 16 23 57,
e-post: dan-anders.lidholm@success.
holding.su.se, Veronica Dahlquist nås på
tfn 674 77 17, e-post: veronica.dahlquist
@success.holding.su.se

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS FOTO

Uppdrag: SUCCESS

Sveriges Radio är ett av de medier
som använder sig av ExpertSvar.
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När ett av landets mest prestigefulla
forskarpriser – Göran Gustafssonpriset
– delas ut, går två av fyra priser till
Stockholms universitet. Mikael Passare,
professor i matematik, och Pär Nord-
lund, professor i biokemi, belönas med
4,2 miljoner kronor var.

– Det är ett väldigt fint pris. Nu kan
jag förverkliga sånt som jag velat göra
men inte hunnit på grund av adminis-
trativa åtaganden. Bland annat ska
jag ägna mig åt att skriva en bok
med en kollega från Ryssland, säger
Mikael Passare.

Han får Göran Gustafssonpriset för
sin forskning i matematik, inom teo-
rin för komplexa variabler. Det rör sig
om grundforskning, men tidigare
forskningsresultat har bland annat bi-
dragit till att utveckla datortomogra-
fi, en metod som används inom sjuk-
vården för att avbilda tredimensio-
nella bilder av hjärnan och andra
kroppsdelar.

Göran Gustafssonpriset har delats
ut varje år sedan 1991. Det går till
fyra eller fem unga, framstående fors-
kare inom molekylärbiologi, fysik,
kemi, medicin och matematik. Priset
är riktat till den enskilda forskaren,
men även institutionerna får del av
den stora prissumman. Matematiska
institutionen ges exempelvis möjlig-
het att skaffa ny utrustning, att bjuda
in gästforskare och att anställa en vika-
rierande forskare i Mikael Passares
ställe under de tre år som prispengar-
na betalas ut.

Pär Nordlund, universitetets andra
pristagare och professor vid Institu-
tionen för biokemi, räknar med att
använda de drygt fyra miljoner kro-
norna för att dra igång ett nytt forsk-
ningsprojekt.

– Vi kommer att rekrytera ett antal
forskare för att studera strukturen
hos membranproteiner. Dessa är idag
outforskade, men de är viktiga för
att exempelvis förstå hur celler kom-

Universitetet tog hälften av priserna

municerar med var-
andra och de har
betydelse för en rad
olika sjukdomar,
säger Pär Nord-
lund.

Han belönas för
sina forskningsin-
satser om struktu-
ren hos proteiner
och enzymer, de
byggstenar som styr
mycket av cellernas
arbete. Pär Nord-
lund har bland an-
nat använt sig av
röntgenkristallo-
grafi, ett slags lång-
samt fotografi. Med
den metoden kan
han och hans kolle-
gor, atom för atom,
bestämma den ex-
akta strukturen hos proteiner och en-
zymer, som vart och ett kan innehålla

många tusen atomer. Arbetet bidrar
bland annat till att ta fram nya läke-
medel, och att förstå hur enzymer hos
bakterier som kan bryta ned miljögif-
ter fungerar.

Men varken tillämpningarna eller
chansen till penningstinna stipendier
har drivit pristagarna i sin forskargär-
ning. Pär Nordlund är ”passionerat
intresserad av att förstå hur proteiner
fungerar”. Mikael Passare tycker att
hans forskning är lite som att trolla
och han jämför sin drivkraft med en
konstnärs.

– Forskningen är som en resa in i det
okända, där man upptäcker nya saker.

Förutom drygt fyra miljoner kronor
till forskning, får pristagarna ett per-
sonligt pris på hundra tusen kronor.
Pär Nordlund tänker köpa en ny mo-
torcykel, ”en som mullrar mer än den
jag har”. Mikael Passare ska åka med
sin son till Afrika för att titta på sol-
förmörkelse.

– Jag reser gärna mer. Men först
måste jag rådgöra med min fru, säger
Mikael Passare. ■

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM
FOTO: ORASIS FOTO

Mikael Passare belönas med Göran
Gustafssonpriset i matematik för sin
forskning inom teorin för komplexa
variabler.

För sin forskning om strukturen hos proteiner och enzymer
får Pär Nordlund Göran Gustafssonpriset i kemi.
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Centrum förnyar stadsmiljön
Stockholms Handelskammare och Svenska Dagbladet
har utdelat Stockholmspriset 2001 till Stockholms cen-
trum för fysik, astronomi och bioteknik. Syftet är att
uppmärksamma och belöna ”bästa förnyelse av stads-
miljön” under året. Centret är gemensamt för Stock-
holms universitet och KTH.

Priset består av en graverad bronsplakett och överläm-
nades av Prinsessan Christina, fru Magnusson i samband
med Handelskammarens årsmöteslunch i maj. På bilden
syns också (från höger) arkitekt Henning Larsen, rektor
Gustaf Lindencrona och KTH:s rektor Anders Flodström.

Årets Sigrid Arrhenius-stipendier utdelade
Matematisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid
Stockholms universitet har utsett tre mottagare av 2001
års stipendier ur Sigrid Arrhenius stipendiefond. Stipen-
dierna har karaktären av pris för ett framstående forsk-
ningsarbete som leder fram till doktorsexamen. Stipen-
diaterna får 90 000 kronor vardera.

Stipendiaterna är forskarstuderandena Johan Anders-
son, 29 år, matematik, Peter Damberg, 27 år, biofysik
och Stefan Rosén, 33 år, fysik.

Årets hedersdoktorer
Författaren, översättaren och danspedagogen Brita af
Geijerstam och Arne Ruth, tidigare chefredaktör för DN
och chef för dess kulturredaktion samt tidigare gästpro-
fessor vid Institutionen för journalistik, medier och kom-
munikation (JMK) är två av årets hedersdoktorer som
utsetts vid universitetet.

Filosofie hedersdoktorer blir vid Humanistiska fakul-
teten professor Michael Holquist, Yale University, USA
och ovannämnda Brita af Geijerstam och Arne Ruth, vid
Samhällsvetenskapliga fakulteten professor Shirley Brice
Heath, Stanford University, USA samt vid Matematisk-
naturvetenskapliga fakulteten professorerna Edward J.
Carpenter, San Fransisco State University, USA, Domeni-
co Rio, Università degli Studi di Padova, Italien, Hector
Rubinstein, Uppsala samt Arndt Simon, Max-Planck-In-
stitut für Festkkörperforschung, Stuttgart. Juris heders-
doktorer blir Henry Olsson, f.d. lagman i Svea hovrätt
och professor Joseph Norton, Queen Mary and West-
field Collegue, London University.

Hedersdoktorerna promoveras vid den sedvanliga in-
stallations- och promotionshögtidligheten i Blå hallen i
Stockholms stadshus fredagen den 28 september.

Olaus Magni-medalj till Sporrong
Ulf Sporrong, professor i geografi, har av Kartografiska
sällskapet tilldelats Olaus Magni-medaljen för förtjänst-
fullt arbete inom svensk kartografi. Det kan också näm-
nas att Ulf Sporrong från och med den 1 juli är sekretera-
re i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akade-
mien (KVHAA), där han sedan länge varit ledamot.

Ett land i full körsbärsblom mötte rektor Gustaf Linden-
crona och hans resesällskap då de anlände till Japan för ett
två veckor långt besök i april. Syftet med resan var att besö-
ka de universitet Stockholms universitet har utbytesavtal
med samt att skriva ett nytt avtal med universitetet i Nan-
zan. Under resan stod sammanlagt sju universitet både i
norr och i söder på programmet.

– Det var mycket spännande att uppleva både de snöiga
bergen i norr och den tropiska värmen och körsbärsblom-
ningen i söder, säger rektor Gustaf Lindencrona.

Bakgrunden till Japanresan var att Dohto universitet,
som också stod för resan, hade bjudit in rektor Gustaf Lin-
dencrona att medverka i deras Matriculation ceremony.
Ceremonien hålls i början av varje termin för att hälsa de
nya studenterna välkomna och brukar förgyllas med en
utländsk rektor som bjudits in att närvara. Gustaf Linden-
crona beslöt då att passa på att utöka resan till att även
innefatta de andra universiteten.

– Rektorsbesök är mycket betydelsefulla i Japan och de

utvecklar samarbetet åt båda håll.
En av de saker som gjorde intryck på sällskapet var det

sjudande studentlivet på universitetens campus.
– Studentlivet är mycket viktigt vid japanska universitet

och det finns många föreningar som håller igång det, berät-
tar Gustaf Lindencrona.

Ett problem för de japanska universiteten är att årskullar-
na i Japan minskar kraftigt.

– Man tror att en del privata universitet kommer att bli
utkonkurrerade eftersom det statliga stödet är koncentre-
rat till de statliga universiteten, säger Gustaf Lindencrona.

Det finns enligt Gustaf Lindencrona många likheter mel-
lan svenskar och japaner.

– Vi utmärker oss genom vår punktlighet, vi är välorga-
niserade och det finns en vilja till att hjälpas åt internt, en
gruppkänsla.

En stor skillnad är dock jämställdheten.
– Där har Japan en lång väg kvar innan de kommit lika

långt som vi. ■

MARIA SANDQVIST

I körsbärsblomningens Japan

I BLICKFÅNGET
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Detta är universitetets märke.
Märket ska finnas med på samt-
liga trycksaker och digitalt där
universitetet är avsändare. Det
får tryckas i svart, blått (PMS
295) eller negativt vitt. För att
märket ska träda fram tydligare
– till exempel på brevpapper och
i annonser – kan märket läggas
på en blå (PMS 295) eller svart
platta. I brev som skickas internt
och där universitetets digitala
brevmallar används är oftast
märket på svart platta. Observe-
ra då att det ej får kopieras på
färgat papper för då får märket
samma färg som papperet! Se vi-
dare om den grafiska profilen på
www.insidan.su.se.

The Adam Helms´
Lecture 2001
Den välkände hypertextförfatta-
ren Michael Joyce från Vassar
College utanför New York, var
årets Adam Helmsföreläsare.
Föreläsningen som ägde rum den
8 maj hade titeln ”A web of caring
– the book as it was to us”. Mi-
chael Joyces hypertextroman (pu-
blicerad på diskett) ”afternoon, a
story”. The Adam Helms´ Lecture
anordnas av Stockholms universi-
tetsbibliotek och Svenska Förläg-
gareföreningen.

Konstvetenskaplig
exkursion
Den 15 maj bjöd Konstveten-
skapliga institutionen in förvalt-
ningen till en heldagsexkursion.
Tillsammans med professor eme-

ritus Jan Svanberg och universitetslektor Mar-
gareta Kempff Östlind som ciceroner besöktes
olika kyrkor i Uppland där kyrkomålaren Al-
bertus Pictors målningar fanns att skåda.

– Tanken bakom är att arrangemang av den
här typen kan bidra till att öka förståelsen mel-
lan olika avdelningar och personalgrupper och
vi hoppas att det blir en fortsättning, säger pro-
fessor Thomas Hall, prefekt vid Konstveten-
skapliga institutionen.

Favorit i repris
Skriv redan nu in tiden 10.30–11.15 onsdag den
5 september i din almanacka. Då bjuder rektor
in samtliga anställda till universitetets andra
upplaga av en gemensam höstupptakt i Aula
Magna. Mer information om programmet
kommer på Insidan (www.insidan.su.se) i bör-
jan av höstterminen. Välkomna!

Student utan skyddsnät
Den 26 april anordnade Stockholms universi-
tets studentkår, SUS, en trygghetsmässa för stu-
denter. Medverkade gjorde bland annat Försäk-
ringskassan, CSN och PPM. Mässan var en del i
den kampanj som SUS påbörjat för att upp-
märksamma då studenter faller igenom trygg-
hetssystemen vid exempelvis föräldraskap, ar-
betslöshet och bostadslöshet berättar SUS:s pre-
sidium i ett pressmeddelande. Bakgrunden till
kampanjen är en rapport som gjorts av SUS –
”Student utan skyddsnät” som delats ut till stu-
denter vid universitetet samt skickats till berör-
da riksdags- och kommunfullmäktigeleda-
möter.

”Uppsats på tvären”
– en tvärvetenskaplig möjlighet för studenter
och handledare som arbetar inom miljö- och na-
turresursområdet.

Höstterminen 2001 startar CNM (Centrum
för Naturresurs- och Miljöforskning) en bi-
handledarpool med syfte att erbjuda studenter
bättre förutsättningar att skriva tvärvetenskap-
liga C/D-uppsatser/examensarbeten av hög ve-
tenskaplig kvalitet. Genom bihandledarpoolen
”Uppsats på tvären” ska studenter kunna få en
orientering i relevant litteratur, samt eventuellt
stöd och hjälp med metoder som används inom
en annan disciplin än den egna. Uppsatsämnet
ska vara tvärvetenskapligt och behandla miljö-
eller naturresursrelaterade frågor. De deltagan-
de studenterna examineras vid den institution
där de är antagna.

Intresserade handledare och
studenter är välkomna att höra
av sig till Linn Persson, tfn
6747187, e-post linn.persson
@ itm.su.se, för mer information.

Konferera om
e-tidskrifter
E-tidskrifterna och bibliotekens
avtal med de stora förlagen har
radikalt förändrat tillgången till
vetenskapliga tidskrifter på uni-
versiteten. Från ett begränsat ur-
val av de viktigaste tidskrifterna
går utvecklingen nu mot en till-
gång av förlagens hela tidskrifts-
utgivning. Forskare har tidigare
varit beroende av bibliotekets
öppettider, av fysisk tillgänglig-
het och kopiering och av fjärrlån.
Nu finns istället 24-timmars till-
gänglighet över hela campus till
ett mycket brett urval av tidskrif-
ter inom samtliga discipliner.
Hur påverkar detta effektivitet
och kvalitet inom forskningen?
Vad visar statistiken om använd-
ningen? Vad innebär avtalen?
Vad kostar de och hur stor makt
har förlagen? Vilken roll spelar
självpublicering på nätet? Hur
ser det ut på andra universitet?

Den 11 september anordnar
biblioteket en konferens på te-
mat elektroniska tidskrifter. Den
vänder sig främst till universite-
tets forskare och doktorander
och syftar till att ge en allsidig
belysning av utvecklingen inom
området.

Program och anmälningsfor-
mulär finns på www.sub.su.se/
konferens

Rätt nummer till
Nordisk Parkering
I förra numret av SU-Nytt
(nr 3/01) angavs fel telefon-
nummer till Nordisk Parke-
ring på sidan 15. Rätt num-
mer är 722 15 00.
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Stockholms universitet ligger under genomsnittet för universi-
tet och högskolor i Sverige när det gäller att dra in externa
medel. Anledningarna är flera och det finns nu förslag på hur de
externa forskningsintäkterna ska öka. Det redovisas i ett av
delprojekten inom det så kallade Förändringsprojektet.

Under året har en arbetsgrupp haft i uppdrag att framlägga
förslag till åtgärder som medför att de externa forsknings-
intäkterna till universitetet ökar utan att andra för verk-
samheten väsentliga värden går förlorade.

– Det är viktigt med en bra balans mellan anslag och ex-
terna medel och det är inte meningen att andelen externa
medel ska vara för hög. Det är viktigare att se på situatio-
nen vid de institutioner som ligger lågt än att arbeta med
att höja de som ligger på en rimlig nivå, säger arbetsgrup-
pens ordförande professor Eskil Wadensjö, Institutet för
Social forskning.

Idag har universitetet en starkare betoning på grundforsk-
ning finansierad via fakultetsanslag jämfört med andra hög-
skolor. De två fakulteter som drar in störst andel externa med-
el är den Matematisk-Naturvetenskapliga och den Samhälls-
vetenskapliga. Enligt Eskil Wadensjö är dock även de två fa-
kulteternas resultat inte så framträdande som de kunde vara.

– Det finns stora skillnader inom fakulteterna. Våra in-
stitutioner kan och bör bli bättre på att söka externa medel.

Anledningarna till den låga nivån externa medel är flera
menar arbetsgruppen. Det handlar bland annat om själva
ansökan.

– Att söka externa medel, som exempelvis EU-medel,
kan i vissa fall vara eller upplevas som komplicerat. Det är
därför möjligt att det centralt bör finnas stöd för sådana
ansökningar, säger Eskil Wadensjö. Vi bör även se över om
det kan ordnas stöd för yngre doktorander till att lära sig
skriva ansökningar på ”rätt sätt”.

Mer information efterlyses
En annan anledning är brist på tillräcklig information
inom universitetet om vilka externa medel som kan sökas.

– Vi måste bli bättre på att informera om vilka finansiä-
rer som finns förutom de stora forskningsråden, som till
exempel forskningsstiftelser, privata stiftelser och EU, sä-
ger Eskil Wadensjö.

Samtidigt är det enligt gruppen också viktigt att informe-
ra utåt om universitetets verksamhet.

– Vi måste synas ute i det omgivande samhället, säger Es-
kil Wadensjö. Att vara ett huvudstadsuniversitet har både
sina för- och nackdelar. Samtidigt som vi har nära till finan-
siärer så är det också mer information som når dem från
andra aktörer i huvudstaden.

Gruppen som tillsatts av rektor har bestått av ordförande
professor Eskil Wadensjö, Institutet för social forskning;
professor Anders Colmsjö, Institutionen för analytisk kemi;
professor Marianne Levin, Juridiska institutionen; profes-

Forskningsintäkter i förändring

Förändringsprojektet
Hösten 2000 startade Förändringsprojektet – en ge-
nomlysning av universitetets organisation och admi-
nistration. Syftet är att öka kvaliteten och effektivite-
ten i det administrativa arbetet för att kunna frigöra
tid och pengar till utbildning och forskning.

Arbetet med Förändringsprojektet kan följas på
www.su.se/forandring. Där finns bland annat delrap-
porter om de olika delprojekten.

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS FOTO

sor Olle Engstrand, Institutionen för lingvistik och doktor-
anden Anders Clarhäll, Naturgeografiska institutionen.
Professor Peter Melz har företrätt Juridiska fakulteten vid
några av mötena. Gruppens sekreterare har varit Samhälls-
vetenskapliga fakultetens utbildningsledare Torbjörn Ing-
varsson.

Arbetsgruppens slutrapport kommer att finnas tillgäng-
lig på Förändringsprojektets hemsida. ■
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Kritiskt tänkande och god forskning var några av de frågor som dis-
kuterades vid ett seminarium om utbildning på vetenskaplig grund
den 15 maj. Seminariet behandlade delar i ett förslag till handlings-
program för grundutbildningen som tagits fram under våren.

Diskussionen rörde bland annat vad som egentligen är ut-
bildning på vetenskaplig grund och om det över huvud-
taget kan vara ett särskilt mål för Stockholms universitet,
eftersom det är en grundläggande definition på högskoleut-
bildning. Utbildning på vetenskaplig grund måste därför
definieras och förtydligas om det ska kunna vara ett mål
speciellt för universitetets utbildningar.

Flera faktorer framhölls som nödvändiga för en utbild-
ning på vetenskaplig grund – bland annat lärares forskarut-
bildning och att lärare aktivt forskar, idéhistoriska inslag
och att studenterna använder ett vetenskapligt arbetssätt.
Det viktigaste för utbildningen är dock att utveckla studen-
ternas kritiska tänkande. Samtidigt ansågs termen ”kritiskt
tänkande” vara en lite sliten term som behöver formuleras
och utvecklas. Den utveckling studenterna bör genomgå är
att gå från att bara vara kritiska till allt till att få ett kritiskt,
problematiserande och reflekterande förhållningssätt.

En del av diskussionen rörde vad som konstituerar god
forskning. Kunskapen om forskningsmetoder inom andra
ämnen än det egna är inte alltid så stor. Man menade att det

IT •  info

exjobb.sunet.se
Exjobb åt studenter och kunskap åt
företag – det erbjuds vid Exjobb-poo-
len som är en nationell marknadsplats
för examensarbeten på Internet. Före-
tag, organisationer och institutioner
kan lägga in förslag på examensarbe-
ten och uppsatser och studenterna
kan bland annat söka på ämnesområ-
de, geografiskt område och nyckel-
ord.

Glenn Karlsson vid Enheten för in-
ternationella frågor och näringslivs-
kontakter arbetar på halvtid med ad-
ministration och marknadsföring av
Exjobb-poolen.

– Exjobb-poolen är ett steg ut på
arbetsmarknaden och studenterna ges
en chans att visa vad de kan, säger
Glenn Karlsson.

Exjobb-poolen finansieras av de
medverkande högskolorna.

– Vi hoppas på en enhetlig organisa-
tion i framtiden med gemensam admi-

Spring Bellman!

Fem personer, fem kilometer 
vardera, picknickkorg och bra 

löparväder ...

... den 8 september är det dags för 
årets Bellmanstafett på Norra Djur-
gården med start vid universitetet.

Nytt för i år: alla lag från universitetet 
som anmäler sig får gratis lagtröjor.

Anmälan sker direkt till Bellman-
stafetten senast den 15 augusti. Mer 
information finns på www.marathon.se.

När ni anmält ert lag, kontakta 
Bengt Johansson som ordnar med 
lagtröjorna och ansvarar för univer-
sitetets tält under tävlingen. Bengt 
Johansson finns på: 
Juridiska fakultetskansliet 
tfn 16 20 49, e-post 
bengt.johansson@juridicum.su.se.
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Utbildning på vetenskaplig grund

sajttips

www.doktorandhandboken.nu/dok-
torandhandboken/english/
Högskoleverkets doktorandhandbok,
som sedan förra året finns på Internet,
har nu bearbetats och översatts till
engelska. Den riktar sig till utländska
studenter som funderar på att börja
doktorera och till doktorander som re-
dan har påbörjat forskarstudier.

Handboken publiceras enbart på
webben eftersom den ska kunna upp-
dateras kontinuerligt, både vad gäller
regelverk och andra uppgifter men
också för att de många länkarna ska
kunna hållas aktuella.

krävs en generös attityd mot vad som anses vara god forsk-
ning och respekt för andra discipliner, något som utbild-
ningen bör förmedla. Istället för att definiera vad god
forskning är, bör kanske universitetet skapa en god miljö
som främjar en diskussion om vad som är god forskning
inom respektive ämne.

Seminariet kommer att följas upp av fler i höst och är ett
led i att kommunicera innehållet i måldokument och hand-
lingsprogram och ge anställda och studenter möjlighet att
påverka innehållet. Seminarierna anordnas i samarbete
mellan kvalitetsgruppen och den grupp som utsetts för om-
arbetning av måldokument och handlingsprogram. ■

TEXT: KERSTI BERGMAN INGVARSSON OCH MARIA SANDQVIST

Måldokument och handlingsprogram
Sedan en tid tillbaka pågår ett omfattande föränd-
ringsarbete vid Stockholms universitet där målen för
verksamheten omarbetas. Arbetet bedrivs av en grupp
tillsatt av rektor med företrädare för fakulteterna och
studentkåren med prorektor Gunnel Engwall som ord-
förande. Arbetet kan följas på www.su.se/forandring.
Frågor kan ställas till Kersti Bergman Ingvarsson, tfn
16 49 33, e-post kersti.bergman@planering.su.se

nistration och kontaktnät, säger
Glenn Karlsson. Det är viktigt att vi är
med i sådana här projekt och hittar
sätt att samarbeta med andra högsko-
lor som en del av den tredje uppgiften.
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”
VISSTE DU ATT ...

DET KOM ETT FÖRSLAG ...

… det finns ett arboretum (en träd-
plantering) i Frescati hage, nämligen
Skogshögskolans arboretum. Här finns
flera träd som vanligtvis inte finns i
Sverige. På varje träd finns en skylt
med dess namn, latinska namn och var
den vanligtvis finns i världen. Ta gärna
en promenad i hagen och försök hitta
turkisk hassel (finns vanligtvis i syd-
östra Europa och mindre Asien), trubb-
hagtorn (Europa), pyramidpöppel (söd-
ra Europa), manschurisk valnöt (östra
Asien), kamtschatkabjörk  (nordöstra
Asien) och silverlönn (Nordamerika).

Och här på campus tittar de flagnande sofforna yrvaket
fram i fjolårsgräset. Är det här allt vårt campus har att er-
bjuda oss solhungrande? Jag föreslår uppryckning på detta
område!

Vackra, bekväma och vädertåliga parksoffor som skulle
pryda landskapet och inte skämma det. Men en vacker soffa
kostar en vacker slant – och hur kan man finansiera detta?

Jag har en idé: hederssoffor!
När rektorer och professorer pensioneras samlas det till

hedersgåvor av olika slag – tavlor, glas, böcker och så vida-
re, som ska kånkas hem och placeras i säkert redan överful-
la skåp – varför inte istället samla till en soffa? Idén har jag
fått i London, där man överallt i parkerna ser träsoffor med
små minnesplaketter. Så kunde ju soffan bli ett bestående
minne här ute på universitetet. Tänk så trevligt att kunna

säga ”ska vi ses klockan tolv vid Lindencronasoffan?” eller
kort och gott ”tolv vid Engwall?”. Festföremålet kunde ju
också, inom rimliga gränser, få bestämma placeringen.

Jag tänker mig den sortens bastanta, jättetunga träsoffor
som kan stå ute året om, märkta på ryggens baksida med
”Tillhör Stockholms universitet” i stora glödritade bokstä-
ver och med en mässingsskylt på framsidan med föremålets
namn, titel och tjänsteår.

Institutionen, förvaltningen, studentkåren skulle kunna
bidra, kanske också Akademiska Hus och Djurgårdsför-
valtningen? Finns det medel för den yttre miljön är väl det-
ta något att satsa på? Nu när 40-talisterna börjar bli pensi-
onärer kan det ju bli några stycken…

Jag emotser med spänning reaktioner på detta förslag!

HELENE RABO, UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Svar:
Ett utmärkt förslag.
Rektor Gustaf Lindencrona

Det är ett bra och trevligt förslag. Vi ser gärna sådana sof-
for på campus, bara de är fasta, vädertåliga och enhetliga
i utseende.
Rune Eriksson vid Akademiska hus som ansvarar för universite-
tets yttre miljö.

Vid frågor och funderingar om framtida hederssoffor, kontakta
Fredrik Hjortzberg-Nordlund, Tekniska byrån, tfn 16 22 48,
e-post Fredrik.Hjortzberg-Nordlund@tb.su.se

”

Våren kommer: skogen lövas, fågeln kvittrar, solen ler

Och de lösta floder vandra sjungande mot havet ner

Vi lever i en snabbt föränderlig tid.
Filosofin gränsar till nästan alla ämnes-
områden och tar upp de grundläggande
frågorna. Den som är intresserad av
dem söker sig gärna till oss. Vi har också
redskap som kan bygga en hållbar
världsåskådning.

Professor Dag Prawitz,
Filosofiska institutionen,

i artikeln ”Hemmastadd i idévärlden”
i Dagens Nyheter den 16 maj.

FOTO: ORASIS FOTO
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Sveriges egen astronaut Christer Fugle-
sang har återvänt för ett gästspel på
Manne Siegbahnlaboratoriet. Och han
tycker att det är uppfriskande att få
ägna sig åt forskning mellan varven.

– Jag saknar forskningsmiljön, jobbet
som astronaut är inte lika kreativt
som att forska, säger Christer Fugle-
sang, som har doktorerat i partikel-
fysik vid Stockholms universitet där
han var verksam från 1981 till 1987.
Han jobbade med simuleringspro-
grammet och gjorde analyser av data i
ett projekt som studerade kollideran-
de protoner och antiprotoner.

Därefter arbetade han vid CERN
från 1988 till 1991 och har från 1992
varit en av European Space Agencies
(ESA) astronauter och förbereder sig
för att komma ut i rymden.

Nu har Christer Fuglesang varit på
Manne Siegbahnlaboratoriet (MSL)
en kortare period för att arbeta till-
sammans med professor Per Carlsson

En forskande astronaut
som är KTH:s chef på MSL. Det gäller
projektet SilEye som Christer Fugle-
sang tagit initiativ till, som studerar
de ljusblixtar som människor ser/upp-
lever ute i rymden, även med ögonen
stängda. Fenomenet orsakas av att
partiklar från den kosmiska strålning-
en går genom ögat, och sågs första
gången när Apollo 11 åkte till månen.
Senare har den här typen av ljusblix-
tar även framkallats på jorden i labo-
ratoriemiljö med hjälp av partikel-
stråle.

– Vi vill dra igång en studie för att
beräkna strålningen inne i rymdsta-
tionen, det är något vi behöver räkna
på. Här vill jag sammanföra vad jag
kan om forskning med att vara astro-
naut. Jag tror att det mänskliga släk-
tet behöver exploatera rymden för att
kunna komma vidare. Vi kan inte
bara leva här på jorden, säger Christer
Fuglesang. ■

Studenter från universitetet, KTH och
Handelshögskolan samlades under 36
timmar för att utveckla sin kreativitet
och för att lära sig mer om entreprenör-
skap. Tanken med projektet Kreativ
Weekend är att skapa ett kontaktnät
mellan olika kunskapsområden som kan
stimulera akademiskt företagande.

– Många studenter har idéer som kan
bli framgångsrika varor eller tjänster.
Men ofta har de svårt att hitta perso-
ner med kompletterande kunskaper
bland kurskamraterna för att gå vida-
re med idén. Utgångspunkten för pro-
jektet var att få studenter från olika
ämnen att inse vad de kan skapa till-
sammans, säger Elisabet Rendahl som
lett Kreativ Weekend.

Bakom projektet står Idéagenten
som ägs av studentkåren och universi-
tetets holdingbolag. Under en intensiv

helg i slutet av april fick de 26 studen-
terna arbeta kreativt i mindre grup-
per. Oförberedda övningar kring pro-
duktutveckling var en viktig ingredi-
ens för att få igång samarbetet. Astrid
Lundquist som går programmet Mul-
timedia: pedagogik-teknik fick i upp-
gift att komma på nya varor och tjäns-
ter till begravningsmarknaden.

– Våra skilda bakgrunder i gruppen
gjorde att någon var duktig på att
uppskatta marknaden, en annan kom
på idéer och en tredje kunde avgöra
om de var ekonomiskt intressanta.
Allt som allt kom vi på 103 produkter
på 45 minuter! Många blev lite vilda,
men till exempel en tjänst för att hjäl-
pa anhöriga med praktiska problem
skulle nog gå att utveckla vidare.

Per Steinbock som läser data- och
systemvetenskap tycker att de utvalda
övningarna var extra bra.

– Nu hade vi inga speciella förkun-
skaper om det vi arbetade med och
slapp fastna i detaljer kring idéerna.
Till exempel kunde alla bidra kring
uppgiften att utveckla en patenterbar
uppfinning kring hjulet. Att vi arbeta-
de på samma nivå gjorde det lättare
att fokusera på den kreativa proces-
sen i sig själv, säger han.

Elisabet Rendahl är lika nöjd som
studenterna. Nu ska projektet följa
deltagarna för att se om det får några
långsiktiga effekter. Sedan vill hon
gärna se att liknande kreativa övning-
ar sprider sig till andra högskolor. ■

Mer information om Idéagenten och
verksamheten man bedriver finns på
www.ideagenten.su.se.

ANDREAS NILSSON

Studenter i kreativt möte uppfinner hjulet
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I väntan på sin första rymdfärd har den svenske
astronauten Christer Fuglesang återvänt för ett
kort besök till universitetet där han disputerade
1987.

Kerstin Norburg
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I år är det 20 år sedan teckenspråk blev
officiellt erkänt som dövas språk. Avdel-
ningen för teckenspråk vid Institutionen
för lingvistik har en framskjuten posi-
tion, dels som forskningsinstitution,
men också för att man utbildar både
döva och hörande i teckenspråk.

Att studera teckenspråk är en ung fö-
reteelse på universitet, såväl nationellt
som internationellt. Vid Stockholms
universitet kom studier av tecken-
språk igång 1972, forskarutbildning-
en startade 1986, men det var först
1990 som ämnet fick en egen profes-
sur.

Teckenspråksforskningen befinner
sig fortfarande på en grundläggande
nivå. I viss mån kan man säga att teck-
enspråksforskarna kommer till dukat
bord eftersom de kan plocka ur och
tillämpa de traditioner som utvecklats
inom lingvistiken under lång tid.

– Våra forskare beskriver fortfaran-
de teckenspråket. Det handlar mycket
om att beskriva tecken, ta reda på
ordföljder och att studera böjnings-
mönster, berättar Anna-Lena Nilsson,
studierektor vid Avdelningen för teck-

e n s p r å k
vid Insti-
tu t ionen
för ling-
vistik. Sa-
ker som
man fors-
kat på och
beskrivit i
h u n d r a -
tals år när

det gäller det svenska språket är inte
studerade i teckenspråket. Det kan
handla om att titta på hur texter är
uppbyggda, eller studera hur man gör
när man negerar eller ställer frågor.
Men nu börjar det mest grundläggan-
de bli beskrivet och vi kan gå in mer
på detaljer.

Undervisning i teckenspråk starta-
de 1981. I början riktade den sig en-
bart till människor som redan kunde
teckenspråk, men det kom snabbt i

I språkets tecken

gång undervisning på nybörjarnivå.
Och idag finns det både döva och hö-
rande som går forskarutbildningen.

Intresse bland unga
– Intresset för teckenspråk är oerhört
stort, framför allt bland unga. Tecken-
språk syns idag på ett sätt som det inte
gjorde förr, framför allt har det fått ett
brett genomslag via tv. Många hörande
lär sig idag teckenspråk på högstadiet,
gymnasiet eller folkhögskola, säger
Anna-Lena Nilsson. Grundkursstu-
denterna i lingvistik får en föreläsning
om teckenspråk. Idag har alla studen-
terna mött teckenspråk tidigare, förr
var det inte alls lika vanligt.

Och trycket på teckenspråkskurser-
na vid Stockholms universitet är stort.
I årets antagning har grundkursen i
teckenspråk 130 sökande – samtliga
hörande – till 18 platser.

– Den allmänna inställningen till
teckenspråk har förändrats. Förr kun-
de döva låta bli att tala teckenspråk
för att de skämdes – språket hade så
låg status. De döva fick veta att teck-
enspråk bara var ogrammatiska vift-
ningar och fula grimaser, säger Anna-
Lena Nilsson.

De som söker teckenspråkskurser-
na siktar ofta på att bli tolkar, men det
kan också handla om ett rent språkin-
tresse. ■

Institutionens teckenspråkslexikon
finns på nätet på www.ling.su.se/tsp
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En termins studier i teckenspråk
räcker långt om man vill lära sig att
förstå grunderna och föra enklare
konversationer på teckenspråk, säger
studierektor Anna-Lena Nilsson.


