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OMSLAGSBILDEN: MIA ÅKERMARK

Kemisten, fysikern och geovetaren Svante
Arrhenius är en viktig person i vårt universi-
tets historia. Han kom år 1882 som 23-årig
forskarstuderande till Stockholms Högskola,
som namnet var på den tiden. Tretton år se-
nare blev han professor och 1896-1902 var
han högskolans rektor. Nu vittnar namnet på
laboratorierna på norra campusområdet om
hans betydelse för vår naturvetenskapliga
forskning. Utanför Arrheniuslaboratoriernas
sydvästra hörn står en lätt ärgig staty av ho-
nom.

Redan under doktorandtiden lade Arrheni-
us grunden till teorin för dissociation av sal-
ter och syror i vattenlösning. Detta arbete led-
de till att han år 1903 fick nobelpriset i kemi
och därigenom blev Sveriges förste nobelpris-
tagare. För dagens kemistudenter är Arrhe-
nius kanske mest känd genom begreppet ak-
tiveringsenergi och temperaturberoendet för
kemiska reaktioner.

Ytterligare en fundamental vetenskaplig
insats gjorde Arrhenius när han genom om-
fattande beräkningar kunde uppskatta koldi-
oxidens bidrag till atmosfärens växthuseffekt.
Han insåg att människans förbränning av fos-
sila bränslen så småningom skulle leda till
högre halt av koldioxid och därmed till ett
varmare klimat. Det har visat sig att hans be-
räkningar av växthuseffekten, trots att de var
baserade på ett begränsat dataunderlag, lig-

Svante Arrhenius – en förebild

ger förbluffande nära de som görs idag med
hjälp av avancerade datormodeller.

Jag tycker att vi bör se Svante Arrhenius
som en förebild för oss naturvetare. Hans syn
på vetenskapen var integrerande snarare än
reducerande. Han nöjde sig inte med att grä-
va djupt i snäva områden utan strävade hela
tiden efter att se de stora fundamentala sam-
manhangen. För att förstå helheten måste man
naturligtvis förstå bitarna, men kunskap inom
ett antal separata delområden räcker inte för
att svara på de stora frågorna som till exem-
pel universums skapelse, livets uppkomst och
utveckling och det globala biogeokemiska sys-
temets delikata balans. Det behövs också ett
ämnesmässigt övergripande perspektiv. För att
underlätta ett sådant perspektiv måste vi sti-
mulera samtalet och samarbetet mellan fysi-
ker, kemister, biologer och geovetare.

Svante Arrhenius lade ner stor energi på att
föra ut vetenskapen till en bred allmänhet.
Han höll ett stort antal föreläsningar utanför
högskolan och skrev flera populärvetenskap-
liga böcker; de mest kända är ‘Världarnas ut-
veckling’ (1906) och ‘Människan inför världs-
gåtan’ (1907). Svante Arrhenius insåg uppen-
barligen forskarens ansvar att förmedla sin
kunskap ut i samhället långt innan påbudet
om universitetens så kallade tredje uppgift
blev stadfäst. Även i detta sammanhang bör
vi låta oss inspireras av Arrhenius. ■

Kraniet kommer från den Gropkeramiska loka-
len Västerbjers på Gotland som är daterad till
cirka 2 500 f. kr. och finns nu i Arkeologiska
forskningslaboratoriet i  Greens vil la. Genom

moderna analysmetoder kan kraniet bland an-
nat berätta när dess ägare levde och dog, vad
hon åt och även ge ledtrådar till vilket sorts sam-
hälle hon levde i.

Henning Rodhe
DEKANUS FÖR DEN

MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA

FAKULTETEN
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Med proposit ionen Forskning för
framtiden vill utbildningsdepartemen-
tet samla forskningsfinansieringen
för att stärka viktiga vetenskapliga
områden. Bland annat ersätter näs-
ta år den nya myndigheten Veten-
skapsrådet de fem sektorsforsknings-
råden.

Det stora Vetenskapsrådet ska vara
uppdelat i ämnesråd för naturveten-
skap och teknik, humaniora och sam-
hällsvetenskap samt medicin. Dessut-
om bildas ytterligare tre nya forsk-
ningsmyndigheter för sociala frågor
och arbetsliv, miljö, lantbruk och sam-
hällsplanering samt behovsstyrd
forskning och utvecklingsarbete. To-
talt läggs tio av dagens myndigheter
ned för att bilda dessa fyra.

Propositionen slår också fast att
ledningen av de nya myndigheterna
ska utgöras till mer än hälften av
forskare, för att garantera att stöden
går till forskning av hög vetenskap-
lig kvalitet.

Från forskarhåll har propositionen
mötts av såväl lovord som varningar.

– Som helhet är jag positiv till den
nya rådsorganisationen. Att flera om-
råden, till exempel miljöforskningen,
passas in i en rådsstruktur med tyd-
ligt inflytande av forskarna själva bör
gynna kvaliteten. Jag tror att univer-
sitetets forskare kommer att ha goda
möjligheter att hävda sig, säger Hen-
ning Rodhe, dekanus för den matema-
tisk-naturvetenskapliga fakulteten.

– Samtidigt innebär all koncentra-
tion ett slags monopolisering. Till ex-
empel kan forskare som idag får av-
slag från något av sektorsforsknings-
råden testa sin ansökan på något av
de övriga råden. Den möjligheten
kommer inte att finnas framöver, sä-
ger Willmar Sauter, dekanus vid hu-
manistiska fakulteten.

Riksdagen debatterar propositionen
i mitten av juni. För att verkställa för-
ändringarna i Forskning för framtiden

amlad finansiering ska gynna forskningskvalitén

utses under våren en organisations-
kommitté av utbildningsdepartemen-
tet. Bland annat ska den föreslå mål-
sättningar för myndigheterna och
även bemanna dem.

Hur mycket pengar de olika myn-
digheterna har att dela ut avgörs
dock först i höstens forskningspro-
position. Utbildnings- och forsk-
ningsminister Thomas Östros har
aviserat en ökning av medlen till de
nya myndigheterna för att öka kon-
kurrensen mellan landets forskare.
Det har uttryckts farhågor för att
pengarna till en del kommer att tas
från forskningsanslagen till univer-
sitet och högskolor.

– Om en utökad satsning på råden
tas från fakultetsanslagen skulle det
vara olyckligt. Fakulteterna är i starkt
behov av ökade resurser för att kun-
na driva sin basverksamhet och även
stödja den verksamhet som finansie-
ras med externa medel, säger Henning
Rodhe.

Forskningen vid landets universitet
och högskolor finansieras idag till
ungefär hälften med fakultetsanslag
och en tiondel med rådsmedel. ■

• Vetenskapsrådet med ämnes-
råd för humaniora och sam-
hällskunskap, naturvetenskap
och teknik samt medicin – er-
sätter FRN samt sektorsforsk-
ningsråden HSFR, MFR, NFR
och TFR.

• Forskningsrådet för sociala
frågor och arbetsliv – ersätter
Socialvetenskapliga forsk-
ningsrådet samt delar av Rådet
för arbetslivsforskning

• Forskningsrådet för miljö,

lantbruk och samhällsplanering
– ersätter Skogs- och jordbru-
kets forskningsråd, Byggforsk-
ningsrådet samt delar av Natur-
vårdsverkets forskningsuppgif-
ter.

• Forsknings- och utvecklings-
myndighet med ansvar för be-
hovsstyrda insatser – ersätter
Kommunikationsforskningsbe-
redningen samt delar av Rådet
för arbetslivsforskning och
Nuteks forskningsuppgifter.

S
TEXT: ANDREAS NILSSON/FOTO: MIA ÅKERMARK
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Fram till mitten av juni kommer uni-
versitetsbiblioteket av besparingsskäl
att ha minskade öppettider. De nya ti-
derna innebär att biblioteket öppnar
en halvtimme senare på vardagsmorg-
nar, stänger tidigare på fredagar, har
öppet längre på lördagar och är stängt
på söndagar. Stockholms universitets
Studentkår har reagerat kraftigt på
biblioteksstyrelsens beslut och kårens
två representanter i styrelsen, Katari-
na Janvid och Sten Skånby, reserve-
rade sig mot beslutet.

– Det försämrar studenternas och
doktorandernas reella studiemöjlighe-
ter, menar Katarina Janvid, studieut-

Universitetsbibliotekets minskade öppettider kritiseras
skottsordförande. Som student och
doktorand är man aldrig ledig och det
är mycket viktigt att kunna utnyttja
biblioteket som arbetsplats under
veckans alla sju dagar.

– Visst är det tråkigt, instämmer
Gunnar Sahlin, överbibliotekarie. Vi
skulle gärna ha öppet mer men det
handlar om att prioritera i en besvär-
lig ekonomisk situation.

– En del av resurserna som sparas
in ska användas till att återinföra två
litteraturhämtningar per dag efter öns-
kemål från studenter och forskare.
Dessutom ska det bli bättre ordning
eftersom den extra morgonhalvtim-

men ska användas till städning, berät-
tar Gunnar Sahlin. Vi kommer också
att satsa kontinuerligt på IT-stöd och
IT-pedagogik för studenterna.

– Vi är medvetna om bibliotekets
begränsade resurser, säger Katarina
Janvid, men vi ser hellre bra basservi-
ce framför stora IT-satsningar. Om
ingen kommer in i biblioteket är det
ju ändå inte så många som satsning-
arna kommer till godo.

De minskade öppettiderna ska ut-
värderas tillsammans med studentkå-
ren och bibliotekets framtida öppet-
tider avgörs av biblioteksstyrelsen i
höst. ■

Att examination är ett ämne som en-
gagerar märktes under årets campus-
konferens som hölls den 22 mars i
Aula Magna. Konferensen som gick
under namnet Examinationen – ett väl
eller ve? hade denna gång ett annor-
lunda upplägg. Denna gång innehöll
konferensen inte enbart goda exempel
utan uppmärksammade också olika
problemområden av fenomenet exa-
mination. Presentationernas innehåll
kom därför att spänna över ett brett
register som tog upp såväl ekonomis-
ka (håpsystemet) och psykosociala
(tentaångest, betygshets, studievanor)
som pedagogiska aspekter (examina-
tionsformer, kontroll, kritiskt tän-
kande). Besökarna fick också möjlig-
het att deltaga i diskussionerna.

– Det var engagerat deltagande och
intressanta sessioner, berättar Char-
lotta Karlsson, kvalitetssamordnare
på enheten för pedagogisk utveckling.

Ett ämne som togs upp var hur
drömexaminationen ser ut. Enligt stu-
dentkåren finns det inte en drömex-
amination utan flera, det vill säga att
olika delmoment under en kurs exa-
mineras genom olika examinations-
former för att passa alla studenter.

Den pedagogiske konsulten Nils Tro-
walds från SLU gav i sitt inlednings-
anförande exempel på flera sådana,
enligt honom både pedagogiskt ut-
vecklande och ekonomiskt genomför-
bara, examinationsformer.

Vad campuskonferensen år 2001
ska handla om är inte bestämt ännu

men enligt Charlotta Karlsson är det
flera av årets besökare som vill att
konsekvenser, effekter och framtida
utsikter av de senaste årens ekonomis-
ka nedskärningar tas upp. ■

MARIA SANDQVIST

Drömexamination, håpar och tentaångest på årets campuskonferens

”För att få ett rättvist urval får ni alla samma examensuppgift: Klättra upp i
trädet.” (Ur ”Astehetik und Kommunikation” 22/23 75)

MARIA SANDQVIST
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– Vår roll i IT-universitetet är att för-
stärka och förbättra situationen för
grundutbildning och forskning inom
IT. Det gör vi genom att utveckla vårt
samarbete med KTH och flytta till nya
gemensamma lokaler, berättar Anita
Kollerbaur, ställföreträdande prefekt
på institutionen för data- och system-
vetenskap (DSV).

Vid IT-universitetet, ett samarbete
mellan Stockholms universitet och
KTH, startar det nya IT-programmet
i höst. IT-programmet är en civilin-
genjörsutbildning i informationstek-
nik där DSV, Stockholms universitets
och KTH:s gemensamma institution,
ansvarar för ungefär en tredjedel av
kurserna. DSV har också varit med
och påverkat utformningen av IT-pro-
grammet, till exempel genom att se till
att tillämpningarna kommer tidigare
i utbildningen och att ämnessamman-
sättningen inte enbart är teknisk. De
tekniska datautbildningarna rekryte-
rar vanligtvis få kvinnor men på DSV
är hälften av studenterna kvinnor.

Mer mänsklig IT formar IT-universitetet

– I vår egen IT-utbildning beaktar vi
olika aspekter av ämnet, till exempel
naturvetenskap, teknik, humaniora
och beteendevetenskap, säger Anita
Kollerbaur. En mer mänsklig och min-
dre teknisk IT-utbildning attraherar
fler kvinnor och det perspektivet hop-
pas vi att vi bidragit med när det gäl-
ler utformningen av IT-programmet.

IT-universitetets lokaler i Kista be-
står av Electrum, Ingenjörsskolan

och de nya lokalerna på 22 000 kva-
dratmeter i fastigheten IBM Forum.
Nästa sommar flyttar DSV in i de nya
lokalerna i IBM Forum och KTH:s in-
stitution för teleinformatik, dit IT-
programmet hör, flyttar in i samma
fastighet redan i sommar. Flytten till
Kista innebär att DSV expanderar lo-
kalmässigt, något som länge varit ett
önskemål hos både personal och stu-
denter. ■

– En grovt felaktig beskrivning. Så be-
tecknar Britt Hultén, prefekt vid insti-
tutionen för journalistik, medier och
kommunikation (JMK), artikeln i Da-
gens Nyheter den 14 mars. Då kunde
man under rubriken ”Här ska makten
tränas” läsa att JMK planerade att ge
särskilda medieutbildning till politiker.
Under några dagar följde sedan en rap-
portering i DN och några tidningar till
kring detta. Britt Hultén menar att den-
na rapportering var felaktig på fram-
för allt tre punkter.

För det första hade visserligen en
förfrågan om att hålla en kurs för
främst tjänstemän på det socialdemo-
kratiska riskdagskansliet kommit in
till JMK hösten 1999 men den tacka-
de man nej till från JMK.

JMK:s prefekt:

Grova fel i DN om JMK:s uppdragsutbildning
För det andra har mediaträning ald-

rig ingått i JMK:s planer för extern ut-
bildning. Britt Hultén menar för det
tredje att det i rapporteringen inte
framkom att man har två helt skilda
utbildningslinjer på JMK; en för jour-
nalistik- som är en direkt yrkesförbe-
redande, praktisk och teoretisk utbild-
ning för journalister och en teoretisk
nämligen medie- och kommunikations-
vetenskap. JMK har sedan länge bedri-
vit extern utbildning i olika omfattning
inom främst journalistikområdet. Det
som nu diskuteras är extern utbildning
bland annat inom offentlig kommuni-
kation. Denna har enbart gällt teore-
tiska kurser inom medie- och kommu-
nikationsvetenskap.

En lärdom man dragit inom JMK

efter det inträffade är att man på in-
stitutionens journalistlinje bör för-
bättra utbildningen i källkritik efter-
som de journalister som skrivit artik-
larna enligt Britt Hultén har slarvat
med denna.

Vid sitt sammanträde den 28 mars
beslöt institutionsstyrelsen att en ar-
betsgrupp ska klarlägga den externa ut-
bildningens inriktning. Som bas för sitt
arbete har arbetsgruppen ett policydo-
kument där institutionsstyrelsen bland
annat uttryckligen säger att när det gäl-
ler fortbildningen inom praktisk jour-
nalistik ska den endast ges till journa-
lister. Den 23 maj ska arbetsgruppens
förslag vara klart. ■

TOMMY RINGART

TEXT: MARIA SANDQVIST/FOTO: MIA ÅKERMARK

IT-universi-
tetet flyttar
in i de nya
lokalerna i
fastigheten

IBM Forum i
Kista redan i

sommar.
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– Så när är ni klara, inleder jag utan
några större omsvep.

Från Tomas Hirsch, doktorand på
institutionen för fysikalisk kemi,
kommer svaret direkt.

– Någon gång i slutet av 2002 el-
ler början av 2003.

Katarina Rosengren Falk, dokto-
rand i idéhistoria, ler lite när hon hör
Tomas Hirsch.

– Jag vet inte när jag blir klar. Det
beror framför allt på om jag kan hit-
ta någon finansiering.

Det är två doktorander i två skil-
da ämnen, men också med skilda för-
utsättningar för sitt avhandlingsarbe-
te jag träffar i Kungliga Bibliotekets
(KBs) kafé. En sak har de emellertid
gemensamt - de påbörjade sin fors-
karutbildning samtidigt i december
1997, strax innan forskarutbild-
ningsreformen 1998 började gälla.

En viktig orsak till att Katarina
började just då var att forskarutbild-
ningsreformen var i antågande. Ka-
tarina insåg att det skulle bli mycket
svårt att efter reformen få påbörja sin
forskarutbildning inom rimlig tid så
hon skyndade sig att bli klar med sin
magisteruppsats. Forskarutbildnings-
reformen 1998 innebar bland annat
att alla studenter som togs in på fors-
karutbildningen skulle ha sin finan-
siering klar och att tiden för att pro-
ducera en färdig avhandling skulle
vara fyra år.

Någon doktorandtjänst var det
inte tal om för Katarina och ämnet
fick hon välja helt själv. Hon har inte
heller något eget rum på institutio-
nen. Det är här på KB Katarina of-
tast sitter och skriver på sin avhand-

ling. Hon forskar om synen på krig
och konstruktionen av den moderna
maskulina stereotypen under 1700-
talet i Sverige.

För Tomas är situationen annor-
lunda. Han har eget rum, egen da-
tor och tillgång till institutionens
övriga resurser. Han forskar om hur
de isstrukturer som finns djupt ner i
havet ser ut. Där kan det nämligen
finnas metangas från havsbotten in-
lagrat – en tänkbar framtida energi-

källa. Tomas kunde välja bland fle-
ra olika projekt där han kunde gå
in och göra en forskarinsats. Han
fick en doktorandtjänst direkt. Fors-
karutbildningsreformen spelade ing-
en roll alls för att Tomas började
forska i december 1997. Det hand-
lade mer om att han var klar med
grundutbildningen och hade hittat
ett ämne som intresserade honom
och inte minst viktigt – en handle-
dare han tyckte verkade bra.

två doktorander om

förutsättningar,
finansiering och framtid
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”En viss civil olydnad” från universiteten efterlystes av mil-
jöpartisten Gunnar Goude, när Sveriges doktorander inbjöd
till konferens i början av april i ett av seminarierummen i
Aula Magna. Gunnar Goude sitter i riksdagens utbildnings-
utskott och är även professor i psykologi vid Uppsala uni-
versitet.

Den miljöpartistiske riksdagsmannens uttalande gjordes
i samband med en diskussion om hur universiteten ska kunna
uppnå regeringens mål om att fördubbla antalet forskarexa-
minerade de närmaste tio åren. Många menade att det kan
blir svårt inte minst med tanke på att 1998 års forskarut-
bildningsreform bland annat innebär att inga doktorander
ska antas till forskarutbildningen om inte finansieringen är
klar. En inte helt klarlagd fråga är vad man ska betrakta
som en godtagbar studiefinansiering. Mot Gunnar Goudes
resonemang vände sig bland annat representanter för dok-
torand- och studentorganisationerna.

– Det blir bara kaxiga män med en barnpassande kvinna
hemma som kan sitta och vänta på en doktorandtjänst och
hoppa på den när den dyker upp, om det inte finns klara
regler, menade Calle Jacobsson, ombudsman för forskning
och utbildning inom SULF.

Han fick medhåll av Erik Svanfelt, politisk sakkunnig vid
utbildningsdepartementet.

– Jag tycker att det är allvarligt om man tycker att man
kan strunta i vad riksdag och regering har bestämt och i
stället leta efter kryphål.

Rektor Gustaf Lindencrona lyfte i sitt inlägg fram dokto-
randutbildningens centrala roll för universiteten.

– Det fanns mycket sunt i tankarna som låg bakom fors-
karutbildningsreformen 1998. På vissa institutioner fanns
det för många doktorander och för få avhandlingar lades
fram. Men reformen var inte genomtänkt i sina detaljer. Om
forskarutbildningen tar fyra år, som det är tänkt, måste det
tillskapas postdoc-tjänster eftersom forskarna inte kan sä-
gas vara färdigutbildade då.

Gustaf Lindencrona berättade också att en genomgång
inom Sveriges universitets- och högskoleförbund visade att
det inom fem till tio år kommer att vara brist på framför
allt disputerade humanister.

– Vi kommer inte ens kunna fylla de stora universitetens
lektorat och professorstjänster, sa Gustaf Lindencrona.

Under seminariet presenterades också idéerna bakom två
pågående utredningar inom Högskoleverket. Dels undersö-
ker man en ny anställningsform inom universiteten för dis-
puterade forskare och dels utreder man förutsättningarna
att förlägga tio forskarskolor till landets universitet. ■

Delade meningar på
doktorandkonferens

För naturvetarna innebar reformen 1998 inga större
förändringar, medan det inom samhällsvetenskaplig och
humanistisk fakultet har inneburit att antalet doktoran-
der som tas in till forskarutbildning har minskat dras-
tiskt.

– Det fanns en stor nervositet på alla nivåer inom hu-
manistisk och samhällsvetenskaplig fakultet inför refor-
men. Men jag tycker att reformen 1998 är bra. De dok-
torander som påbörjar sin forskarutbildning efter refor-
men har en betydligt bättre situation än de som började
tidigare, menar Katarina och fortsätter.

– Å andra sidan är det färre som kommer in och det
betyder att antalet deltagare i forskarseminarierna krym-
per vilket kanske inte är bra för kvaliteten i forskning-
en. En annan viktig fråga är hur vi ska kunna öka anta-
let doktorsavhandlingar så som statsmakterna vill utan
mer resurser.

Katarina tog studielån under den första delen av sin
forskarutbildning men den här terminen har hon hittat
finansiering genom att dels vara forskningsassistent på
ett projekt vid statsvetenskapliga institutionen, och dels
genom att undervisa i grundkursen i idéhistoria. Detta
kombinerar hon med att skriva ett avsnitt till sin av-
handling.

Tomas och Katarina har alltså olika förutsättningar
för sin forskarutbildning. Men de funderar båda en hel
del kring varför de överhuvudtaget sysslar med forsk-
ning. För Tomas del handlar det om innehållet i själva
forskningen:

– Jag skulle vilja göra något för mänskligheten. Ibland
undrar jag om de program och beräkningar jag gör om
is egentligen har så stor betydelse. Det är fascinerande
och roligt, men gör det så stor nytta?

– Jag kan också känna det där tvivlet kring meningen
med det man gör, fortsätter Katarina. Även om jag inte
tvivlar så ofta på om min forskning är viktig kan jag
ibland undra över varför jag sitter och bläddrar i gamla
torra militäruppgifter. Framför allt eftersom jag känner
en ständig oro kring hur vi ska få ekonomin att gå ihop.
Jag har man och två barn och hinner inte med mycket
annat än familj och forskning.

Tomas är övertygad om att han kommer att ta sig fram
till sin disputation på utsatt tid och sedan kan han tän-
ka sig att fortsätta forska eller kanske arbeta inom IT-
eller datasektorn här i Sverige eller kanske i USA.

För Katarina är situationen betydligt mer osäker. För
det första vet hon inte om hon når fram till en färdig
avhandling och arbetsmarknaden efter en eventuell dis-
putation är inte direkt lysande.

– Om jag inte hittar en finansiering för mitt avhandlings-
arbete innan året är slut kommer jag nog att sadla om. Jag
kan tänka mig arbeta med research i någon form. Till ex-
empel på en tidning eller någon annan redaktion. Det skulle
kännas sorgligt, men det blir nog nödvändigt. ■

TEXT: TOMMY RINGART
FOTO: MIA ÅKERMARK

TOMMY RINGART
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... en öppen föreläsning om senantikens konst anordnad
av Institutionen för antikens kultur och samhällsliv. In-
stitutionen har tidigare haft liknande föreläsningsserier
och nu tyckte man att det var dags igen. Föreläsningar-
na, fyra till antalet, har handlat om grekiska djuroffer,
Afrodites former, nakna gudar och tvångsarbete. Den fjär-
de och sista föreläsningen äger rum den 14 maj.

Denna söndag handlar det om Nakna gudar eller hel-
gon med kläder? Från hedendom till kristendom. Hörsal
D8 i Södra huset är fullsatt, liksom den har varit under
de andra söndagarna. Arja Karivieri, vikarierande uni-
versitetslektor på institutionen, berättar med hjälp av dia-
bilder om hur gudarna avbildades under senantiken och
hur flera klassiska motiv levt kvar in i den kristna kon-
sten, då anpassade till den kristna tron. Till exempel har
de små eroterna som var vanliga i avbildningar från sen-
antiken blivit små barnänglar och gloria, skägg och långt
hår var sådana kännetecken på gudar i antiken som fanns
med i avbildningar av Kristus. Bilderna visar vackra mo-
saiker, skulpturer och fresker från olika hus i romarri-
ket. En timme förflyter snabbt och föreläsningen avslu-
tas med en frågestund. För de som vill ställa fler frågor

JAG HAMNADE PÅ ...

eller diskutera vidare
erbjuds förfriskningar
och mingel uppe på in-
stitutionen. Flera av
åhörarna följer med
upp på åttonde våning-
en och det talas om an-
tiken, romarriket, litte-
ratur och Carl Milles
med Arja Karivieri och
de andra från institu-
tionen.

– Det är viktigt att
sprida kunskap om vår
forskning och detta är
ett trevligt sätt att göra
det på, menar Arja
Karivieri.

För att informera om
föreläsningarna har in-
stitutionen gjort ut-
skick, meddelat tid-
ningar, annonserat på
Insidan och pratat med
sina studenter. Det har
resulterat i att det har
kommit mycket folk
och lyssnat.

– Eftersom vår forsk-
ning är så bred och
sträcker över olika äm-
nen är den tacksam att
populärisera, förklarar
Gunnel Ekroth, forska-
re på institutionen som
höll föreläsningen om
grekiska djuroffer.

Institutionen plane-
rar att fortsätta med
öppna föreläsningar
även nästa termin. ■

MARIA SANDQVIST

Dessa två golvmosaiker från cir-
ka 350 e. kr. finns i Aions hus,
Nea Pafos på Cypern. Den övre
visar Apollon och den nedre vi-
sar Dionysosbarnet i famnen på
Hermes.

Sarkofagen föreställer Apollon och de nio muserna och är
ifrån 200-talet e. kr. Sarkofagen finns i Biskopsmuseet i
Tarragoras katedral.
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En meteorolog som sysslar med oce-
anografi och lutar sig mot fysikens
grundlagar i sitt arbete. En bra be-
skrivning av Tim Fristedt som stude-
rat alla tre ämnena och disputerar
vid meteorologiska institutionen på
en enkel metod för att mäta vatten-
strömmar genom att utnyttja gamla
elektromagnetiska lagar.

Tim Fristedt utnyttjar att de laddade
saltjonerna i vatten när de rör sig i
jordens magnetiska kraftfält ger upp-
hov till en svag elektrisk spänning.
Visserligen är den bara några tusen-
dels volt, men det räcker för att han
ska kunna mäta spänningen och räk-
na ut vattenflödet på ett visst ställe.

– Metoden bygger på en gammal te-
ori från elektricitetslärans fader Mi-
chael Faraday. Han förutsade 1832
att tidvattnet i Engelska kanalen bor-
de ge upphov till en mätbar spän-
ningsskillnad mellan England och
Frankrike, förklarar Tim Fristedt.

Faraday försökte bevisa teorin ge-
nom en mätning i Themsen, men fick
dock se sig besegrad vid detta tillfäl-
le. Genom en ren slump kunde hans
förutsägelse dock bevisas femtio år
senare, då man upptäckte mystiska

Att mäta våta strömmar
med elektriska

strömmar i en elektrisk kabel tvärs
över den Engelska kanalen. Faraday
kunde jublande förklara att den upp-
mätta strömmen var helt naturlig och
uppkom av vattnets rörelse över ka-
beln.

Idag har övervakning av vattenflö-
den blivit av största vikt för såväl kli-
mat- och miljöforskning som sjöfart.
De metoder som används är dock ba-
serade på att man mäter strömhastig-
heten i en enda punkt eller använder
akustiska instrument, vilka är ganska
trubbiga sätt för att beräkna den to-
tala vattentransporten. Lösningen att
mäta elektriciteten i vattnet och där-
efter beräkna vattenflödet har i stör-
re utsträckning bara använts för att
övervaka Floridasundet, där Golf-
strömmen har sin början. Genom att
mäta den elektriska spänningen mel-
lan Kuba och Florida går det att för-
utsäga hur stark den varma strömmen
är vid olika tidpunkter och därmed är
basen lagd för vidare studier av kli-
matvariationer.

– En orsak till att metoden inte an-
vänds mer är att verkligheten ofta inte
är så enkel som Floridasundets mycket
kraftiga flöde i en enda riktning. Men
genom att utveckla tolkningen av de

mätdata man får från metoden har jag
lyckats studera flöden som är ganska
små och även skiktade, som exempel-
vis i Öresund där ett lager färskvat-
ten strömmar över saltare vatten, för-
klarar Tim Fristedt.

När han rott runt i Öresund och
på Västkusten med sin voltmeter har
han även funderat på ett sätt att un-
derlätta mätningarna. I samarbete
med Försvarets Forskningsanstalt har
han nu visat att man kan utnyttja alla
de fiberoptiska telekommunikation-
skablar som ligger på havsbotten runt
om i världen för denna typ av flödes-
studier. Den kopparmantel kablarna
har finns där enbart för att hindra
vätgas från att tränga in i den optis-
ka fibern och försämra signalöverfö-
ringen. Att mäta spänningen i vatt-
net med hjälp av kopparmanteln stör
inte den funktionen.

– Med sådana här kablar på allt fler
ställen ökar därmed möjligheterna för
enkel flödesmätning med den här
dubbla användningen. Till exempel
har vi fått lov att använda en del av
en ny kabel som dragits mellan Tysk-
land och Kanada. Genom att mäta
vattenströmmarna som kommer ned
från Arktis till norra Atlanten får vi
en liten pusselbit i tolkningen av hur
de globala vattenströmmarna rör sig,
säger Tim Fristedt. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: JANEVEN NILSEN/TIM FRISTEDT

Professor Peter Lundberg (MISU) gör
sig redo för en mätrunda i Öresund.

Oceanografen Tim Fristedt vid meteo-
rologiska institutionen mäter elektris-
ka spänningar i Öresund och på Väst-
kusten.
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Det är inte alla som är allergiska mot
det de forskar på. Men som palyno-
log studerar gästprofessorn Sheila
Hicks pollen, trots att nyutslagna björ-
kar får henne att nysa. De fossila
pollenkornen hon arbetar med saknar
dock alla allergiframkallande ämnen.
Istället för att befrukta blommor gör
de tusenåriga små kornen nytta ge-
nom att berätta om hur växtligheten
påverkas av klimatet.

När Sheila Hicks började arbeta med
pollen i England på 60-talet hade hon
Lennart von Post, professor vid dåva-
rande Stockholms högskola, som ve-
tenskaplig idol.

– Han var först med att använda pol-
len i kvartärgeologisk forskning under
början av förra seklet. Därför är det
extra roligt att få komma till just det
universitet där han var verksam under
lång tid, säger hon.

Det är Naturvetenskapliga forsk-
ningsrådet som genom stöd till kvinn-
liga forskare gjort det möjligt för She-
ila Hicks att vara i Sverige i åtta må-
nader. Hennes rum på kvartärgeologi-
ska institutionen är fullt med bokhyl-
lor som dignar av gamla vetenskapli-
ga publikationer och hon omges bok-
stavligen av stora delar av den svens-
ka pollenforskningen.

– Idag har de här metoderna spritt

sig över världen och används till att
säga oss saker om såväl dåtid som nu-
tid och framtid. Vi studerar hur vege-
tationen såg ut för tusentals år sedan,
samtidigt som vi samlar in säsongens
pollen och utifrån detta försöker för-
utsäga hur morgondagens vegetation
kommer att förändras.

I vanliga fall arbetar Sheila Hicks vid
universitetet i Oulu, där hon hamnade
som post doc för mer än trettio år se-
dan. Att hon blev kvar berodde på att
hon mötte sin blivande man vid uni-
versitetet. De många åren i Finland har
också fört med sig att hennes årliga
insamlingar av pollen i norra Finland
har blivit till en av de längsta mätseri-
erna i världen. Främst studerar hon
trädpollen och hur trädgränserna har
flyttat sig under historien.

Ett område där den forskningens re-
sultat kan användas är i studierna av
hur klimatet ändrat sig under årtusen-
dena, och därmed kanske ge ett svar
på i vilken omfattning vi människor
påverkar klimatet. Sheila Hicks och
hennes doktorand Martina Hättest-
rand försöker koppla pollensamman-
sättningen i fossila avlagringar till den
temperatur som rådde när kornen flög
omkring i luften för tusentals år sedan.

– Vi har kommit en bit på väg ge-
nom att samla in pollen i Norrland och
lyckats visa att julitemperaturen är av-

Gamla pollen skvallrar om klimatförändringar

görande för hur mycket pollen tallen
producerar nästkommande år, säger
Sheila Hicks.

Därmed är ena halvan av problemet
löst. Nästa uppgift är att lyckas skilja
ut pollenmängder från olika tidsperio-
der i fossilt material, och därmed kun-
na tolka hur temperaturen har varie-
rat – kanske ända ned på årsbasis fle-
ra tusen år bakåt i tiden om proverna
är av bra kvalitet.

Att man en gång började studera
pollen beror på att de är extra mot-
ståndskraftiga och inte bryts ned så
lätt och därför ofta är de enda växtr-
esterna som går att hitta som fossil.
Rent praktiskt går jakten till så att
man skär ut långa lodräta utsnitt ur
torvmossar, där växtmaterial bevaras
bra i den syrefria miljön. Torvprover-
na behandlas med starka kemikalier
så att allt utom pollenresterna bryts
ned. När bara de hundradels millime-
ter stora kornen är kvar går de att stu-
dera i mikroskop.

– Sedan är det bara att börja identi-
fiera och räkna allt man ser, vilket är
ett ganska mödosamt arbete med tan-
ke på att man måste räkna upp till tu-
sen pollen per prov, förklarar Sheila
Hicks. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: MIA ÅKERMARK

Gästprofessor
Sheila Hicks på
kvartärgeologi-
ska institutionen
studerar träd-
pollen för att se
hur klimatet för-
ändrats under
årtusendena.
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Ett helt nytt sätt att söka efter doku-
ment på Internet presenteras i Jussi
Karlgrens avhandling som lades fram
den 29 mars. Jussi Karlgren är fors-
kare på SICS, the Swedish Institute for
Computer Science, och hans tanke är
att den som letar efter något på Inter-
net inte bara är intresserad av om det
sökord man väljer finns med i texten.
För det mesta vill man också veta vil-
ken sorts text som presenteras. Är det
en faktatext, en manual, en roman el-
ler en lista? Det vore också bra att få
veta om det är en svår eller en lättläst
text. Jussi Karlgren har utvecklat en
del analysinstrument för att kategori-
sera mycket stora mängder texter. De
letar efter medelordlängd, interpunk-
tion, medelsatslängd, antal pronomen,
siffror, ordlängd med mera. Men det
har visat sig svårt att anpassa den här
typen av information till de sökmo-
torer som redan finns.
– För att det här ska fungera måste
dialogen mellan söksystemet och an-
vändaren vara anpassad till den mer
finkorniga informationen om texten.
Det kräver att man bygger helt nya
gränssnitt till sökmotorer vilket kan
tyckas vara en stor uppgift.

Förbättrad sökmotor för Internet

Internetutvecklingsbolagens nästa giv.
Hittills har de mest koncentrerat sig på
att bygga system som kan hantera den
stora mängden information som finns
på Internet utan att storkna. Nu är det
dags att bygga system med mer kunskap
om innehållet, säger Jussi Karlgren. ■

Tonåringars syn på normbrott har
inte förändrats över tid. Den slutsat-
sen drar Eva Chinapah efter att ha
studerat två olika tonårsgenerationer,
födda med tjugofem års mellanrum.

I avhandlingen Tonårsnormer i för-
ändring. En empirisk studie av 15-
åringar i en mellansvensk svensk stad
1969 och 1995, som Eva Chinapah
lade fram vid psykologiska institutio-
nen den 30 mars, har hon undersökt
två tonårsgenerationers syn på norm-
brott. Uppgifter från cirka 1 200 fem-
tonåriga flickor och pojkar som sam-
lats in 1969 har jämförts med upp-

gifter från ungefär samma antal jämn-
åriga flickor och pojkar 1995.

– Jag har tittat på specifika typis-
ka normbrott som att snatta, skolka,
fuska på skrivningar, ha sex, vara ute
sent på natten, röka hasch och dricka
alkohol, trotsa föräldrarnas förbud
och dra på stan varje kväll. Dessut-
om har jag ställt frågan hur tonår-
ingarna upplever föräldrarnas och
kamraternas normer, säger Eva
Chinapah.

I båda grupperna kan man se att det
som är förbjudet att göra ger högre
status, både i synen på sig själv och

hur man blir betraktad av kamrater-
na. Många av beteendena kan vara
förstadier till kriminalitet men för de
flesta är det bara något de testar un-
der en period i livet. Den allra största
gruppen bryter överhuvudtaget inte
normerna.

Sammanfattningsvis erhölls mycket
likartade resultat hos både pojkar och
flickor utom på en punkt – pojkarnas
intentioner att begå normbrott har
förändrats under de här åren. De tar
i större utsträckning avstånd från
normbrott, medan flickornas avsikter
inte förändrats. ■

Tonåringars syn på normbrott

Å andra sidan kommer besökaren på en
sådan här ny sökmotor att få veta så
mycket mer om de träffar sökmotorn
ger och med den kunskapen kan man
sedan sålla mer effektivt bland alla träf-
farna, förklarar Jussi Karlgren.
– Det här är en idé som passar bra in i

 MADELEINE SALOMON

TEXT: TOMMY RINGART/FOTO: MIA ÅKERMARK

Datalingvisten Jussi Karlgren har utvecklat analysinstrument som kan förbättra
sökmotorer och underlätta sökandet på Internet.
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Arkeologiska forskningslaboratoriet ligger som en hu-
manistisk kil bland naturvetarna på campus. Mitt emel-
lan Geovetenskapens hus och kemisternas Arrheniusla-
boratoriet sitter man i sekelskifteshuset Greens villa.

Forskningen man bedriver här är bred och man kallar
den själv för laborativ arkeologi. Till exempel studeras
föremål och byggnadsverk med olika analysmetoder som
kan avslöja mer än studier med blotta ögat. Man gör
också egna utgrävningar på Birka och nu planeras som-
marens projekt för det så kallade Krigarens hus, som fått
sitt namn från tidigare fynd av vapen och sköldar. Man
gräver också i fyndrika Vendel i Uppland.

En annan forskningsgren är kemiska analyser av ben.
Kerstin Lidén och hennes doktorand Anders Götherström
uppmärksammades nyligen för sin artikel tillsammans
med ryska forskare i ansedda tidskriften Nature om vårt
släktskap med Neandertalsmänniskan.

– Vi har studerat revben från ett spädbarn som hittats
i en kalkgrotta i Kaukasus. Eftersom det bevarats så väl
har vi kunnat göra en ovanligt bra bestämning av benet,
både med DNA-metoder och analyser som berättar om
födan människorna åt på den tiden, förklarar Kerstin
Lidén.

Fyndet av spädbarnet gjordes 1987 och hör till de yngs-
ta som finns med sina 29 000 år. Trots att neandertal-
människor levde parallellt med oss intill så pass nyligen
visar DNA-analysen att vi inte är närmre släkt med dem.
De nya rönen visar tillsammans med en tidigare DNA-
analys av en annan individ att vi troligen skiljdes åt ge-
netiskt för flera hundratusen år sedan.

Genom analyserna har Kerstin Lidén och Anders Göt-
herström också kunnat visa att spädbarnet aldrig am-
mades av sin mor, vilket tyder på att det kan ha varit
dödfött. I och med att barnet hittades nedgrävt tror man
att det begravts vid någon form av ceremoni. Analysen
visade också att man huvudsakligen livnärde sig på kött.

– Moderna analysmetoder har revolutionerat arkeo-
login och det fascinerande är att vi från några benkno-
tor kan föra ned forskningen på individnivå och få in-
formation om hur människorna levde, säger Anders Göt-
herström.

Ett annat stort projekt Kerstin Lidén leder rör skillna-
der i dieten mellan könen hos olika stenålderskulturer.
Genom att ur benrester spåra vilken typ av föda, till ex-
empel värdefullt kött eller enklare grönsaker, olika med-
lemmar i familjen åt blir det möjligt att få ledtrådar till
hur samhället var uppbyggt.

För att kunna göra alla dessa analyser hör Arkeolo-
giska forskningslaboratoriet till de apparattätaste vid
universitetet. I de fullproppade lokalerna finns de flesta

Urtidsmänniskor

Detta kranium från Got-
land är ett av de arkeolo-
giska fynd som finns i
Arkeologiska forsknings-
laboratoriets samlingar.

Den gröna och vackra
sekelskiftesvillan Greens
villa var tidigare träd-
gårdsmästare Greens
bostad.

Det gäller att använda
sig av det utrymme som
finns – här universitetets
enda helkaklade arbets-
rum.
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typer av analysinstrument som kan locka fram data ur
gamla benbitar och andra arkeologiska material. Man
har också utrustning för att konservera de material man
gräver upp, bland annat ett stort kylrum som innehållit
en halv biskop från utgrävningar i Sigtuna.

Både Kerstin Lidén och Anders Götherström är dock
noga med att påpeka att de är arkeologer i botten. Att
de använder naturvetenskapliga metoder gör dem inte
till naturvetare, även om de båda läst biologi vid univer-
sitetet. Arkeologiska forskningslaboratoriet byggdes upp
av den förra professorn Birgit Arrhenius i och med att
man kunde flytta in den gamla trädgårdsmästarbosta-
den 1976. Greens villa hotades då av rivning och rädda-
des troligen av att någon såg en användning för det.

Idag älskar personalen sitt hus, men man ser samti-
digt fram emot en framtida planerad flytt till mer ända-
målsenliga lokaler som diskuterats under lång tid. För
det är inte bara apparaterna som har det trångt, varen-
da klädkammare och garderob används som skrivrum.
Till och med det gamla badrummet får duga. Toaletten
är bortplockad och en träskiva har förvandlat badkaret
till avlastningsbord, så att man fått ”universitetets enda
helkaklade arbetsrum”. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON/FOTO: MIA ÅKERMARK

Arkeologerna Kerstin
Lidén och Anders Göther-
ström delar Greens villa
med andra arkeologer,
moderna analysinstrument,
uråldriga benrester och
andra arkeologiska fynd.

   i Greens villa
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I BLICKFÅNGET

Erik Wellanders språkvårdspris
Kenneth Hyltenstam, professor och
föreståndare för Centrum för två-
språkighet, är en av fyra som fått
pris ur Erik Wellanders fond för år
2000 för bland annat ”mycket vä-
sentliga insatser inom svensk språk-
planering varvid svenskans språkpo-
litiska och ideologiska förhållande
till de inhemska minoritetsspråken
stått i fokus”. Erik Wellanders
språkvårdspris delas ut av Stiftelsen
Erik Wellanders fond som har till
uppgift att främja svensk språkve-
tenskaplig forskning på språkvård-
ens område.

Hedersomnämnd konstavhandling
Marta Edlings avhandling i konstve-
tenskap Om måleriet i den klassicis-
tiska konstteorin har av juryn för
Svensk bokkonst fått ett hedersom-
nämnande ”för en läsvänlig och vack-
ert typograferad avhandling”. Av-
handlingen och 25 andra böcker som
valts ut av juryn ingår i Svensk bok-
konst 1999 som visas på Kungliga
biblioteket från och med den 18 maj.

Juriststudenter näst bäst i Europa
För andra året i följd har ett lag be-
stående av juriststudenter från univer-
sitetet erövrat andraplatsen i den år-
liga rättegångstävlingen European
Community Law Competition Moot
Court. Laget bestod av Christian
Pernhorst, Eva Grandestedt, Anneli
Berglund och Christian Franklin. Täv-
lingen avgjordes inför EG-domstolen
i Luxemburg och handlade om vilka
möjligheter en enskild har som vill
förlita sig direkt på ett EG-direktiv för
att få stopp på föroreningar från av-
fallshantering. Det var sjätte gången
på åtta år som ett lag från universite-
tet gick till final i tävlingen. Inget an-
nat universitet i Europa har kommit
till finalen så många gånger.

UNIK, universitetsnätverk för innovativa kvinnor, är ett
pilotprojekt som startats av Idéagenten på uppdrag av Tek-
nikhöjden. UNIK vänder sig till kvinnliga doktorander och
doktorer som genom sin forskning och sina erfarenheter
har fått idéer som har potential att utvecklas till affärsidé-
er. Tanken är att UNIK ska vara ett forum för kontakter
mellan kvinnliga doktorander, doktorer och professionel-
la rådgivare inom affärs- och företagsutveckling. Men det
krävs inte en färdig affärsidé för att bli medlem i UNIK.

– Vi vill även nå kvinnor med intresse för entreprenörskap
som vill inspireras och bli informerade om olika utvecklings-
möjligheter, menar Maria Bendel, projektledare för UNIK.

Genom nätverket vill man visa nya möjligheter med
forskningen och skapa en diskussion kring entreprenör-
skap med kvinnor från alla ämnesområden.

– I tidigare kommersialiseringsprojekt har kvinnliga fors-
kare fallit bort och vi tror att det finns en stor potential
bland dem. Därför gör vi denna gång en riktad satsning på
just dessa kvinnor, förklarar Lisa Hamling på Idéagenten.

UNIK kommer bland annat att ordna diskussions- och

Nytt nätverk för UNIKa kvinnor
informationsträffar och ge kostnadsfri rådgivning. UNIK:s
första möte äger rum den 17 maj då en forskare som ut-
vecklat och kommersialiserat sin idé medverkar. UNIK:s
fortsatta utveckling kommer också att diskuteras. ■

MARIA SANDQVIST

För mer information eller anmälan till UNIK, kontakta
Maria Bendel maria.bendel@ideagenten.su.se eller Lisa
Hamling lisa.hamling@ideagenten.su.se tel 674 76 09.
www.ideagenten.su.se/UNIK

Idéagenten verkar för att stimulera studenter och dok-
torander till ökat entreprenörstänkande samt att kon-
kret bidra till att utveckla idéer till företag. Idéagen-
ten ägs gemensamt av Stockholms Universitets Student-
kår och SU Holding och finansieras av näringslivet och
Teknikbrostiftelsen Stockholm.
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Vandringar i
Vetenskapens lustgård
Från och med i vår anordnar uni-
versitetet natur- och kulturhisto-
riska vandringar i Frescati. Ge-
nom vandringarna vill universi-
tetet bidra till en större kunskap
och medvetenhet om universite-
tets historia och dess betydelse
för Stockholm som lärdomsstad.
Vårens program består av kvälls-
vandringar i Vetenskapens lust-
gård på tisdagar. Priset per vand-
ring är 30 kronor. För mer infor-
mation, kontakta Konferensser-
vice, tel 16 19 95.

Riksbankschef på
besök
Det talades penningpolitik i Aula
Magna när Nationalekonomiska
föreningen för första gången höll
ett av sina föreningsmöten utan-
för Handelshögskolan. Riks-
bankschef Urban Bäckström, för
övrigt alumn vid Stockholms uni-
versitet, berättade om ”Ett år
med den nya direktionen” inför
ett auditorium som förutom för-
eningens medlemmar bestod av
studenter från grundkursen i na-
tionalekonomi. Studenterna fick
också tillfälle att ställa frågor till
riksbankschefen. Professor Claes-
Henric Siven, ordförande i fören-
ingen, ser mötet som ett sätt att
göra undervisningen mer aktuellt
inriktad för studenterna som nu
läser penningteori.

Rusning till utbildning i dyslexi
Flera hundra personer från hela landet har hört
av sig till institutionen för lingvistik för att an-
mäla sig till den nya utbildningen i läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi som startar i höst.
Christina Hellman, prefekt på institutionen för
lingvistik, är glad (och förvånad) över det sto-
ra intresset och menar att detta visar att det
finns ett stort behov av denna utbildning i
Sverige. Utbildningen är en ettårig specialkom-
petensutbildning för i första hand behöriga lä-
rare inom det allmänna skolväsendet.

President Chirac i Aula Magna
Under Frankrikes president Jacques Chiracs
statsbesök i Sverige var ett av stoppen
Aula Magna. Anledningen var
arrangemanget Nordic Forum
2000 där franska och nord-
iska unga forskare och in-
genjörer mötte svenska och
franska företag. Efter ett inle-
dande tal på flytande franska av
rektor Gustaf Lindencrona höll
Chirac ett tal där han bland annat
berömde Sveriges framstående
forskning.

Redaktionsråd på G
Rektor har beslutat inrätta ett redaktions-
råd för SU-Nytt bestående av sju ledamö-
ter samt en ordförande. Rådets ledamöter
är SU-Nytts ansvarige utgivare samt redak-
tör, en representant från varje fakultet samt
en studentrepresentant. Fakulteternas leda-
möter kommer att utses av sina respektive
fakulteter och studentrepresentanten av
Stockholms Universitets Studentkår. Ord-
förande utses av rektor. Det nya redak-
tionsrådet kommer att presenteras i kom-
mande nummer av SU-Nytt.

Phoenix tas över
Phoenix är namnet på ett projekt,
finansierat av KK-stiftelsen, som
i januari togs över av SU Holding
och KTH Holding som då bilda-
de bolaget KTH & SU Holding i
samverkan AB. Projektets fas ett,
under ledning av Svenska Insti-
tutet, resulterade i Phoenix Lear-
ning Centre som är ett utbild-
ningscentrum i Sankt Petersburg
och Phoenix Learning Broker
som är en mäklare av uppdrags-
utbildning för näringsliv och of-
fentlig verksamhet i Sankt Peters-
burg. Fas två, som nu inletts, har
målet att det senast under år
2002 ska startas två kommersi-
ella bolag som ska förmedla upp-
dragsutbildning i något av län-
derna i Baltikum, Polen, Ungern,
Slovenien, Moldavien, Vitryss-
land, Ukraina och Ryssland.

För mer information om Pho-
enix, kontakta Vicki Holmberg, tel
790 98 40, e-post phoenix@kth.se
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Nu kan miljöarbetet vid universitetet
börja på allvar. Miljörådet har efter
en lång tids arbete sammanställt rikt-
linjer och mål för hur alla vid univer-
sitetet ska gå till väga för att störa
miljön så litet som möjligt i ett miljö-
handlingsprogram.

– Det är glädjande att handlingspro-
grammet nu är klart och jag hoppas att
vi ska kunna klara av de mål som finns
i det. Att ha med miljöaspekten i vårt
arbete bör vara självklart, särskilt mot
bakgrund av vår framstående miljö-
forskning. Miljöarbetet vid universite-
tet är också viktigt, eftersom vi ju lig-
ger i världens första nationalstadspark,
säger rektor Gustaf Lindencrona som
antog miljöhandlingsprogrammet i slu-
tet av mars.

Som viktiga punkter lyfter rektor
bland annat fram målen att hälften av
universitetets upphandlingar ska ha nå-
gon form av miljökrav inbakat, försök
med miljöstationer för källsortering
samt att anställda ska erbjudas kompe-
tensutveckling i miljöfrågor och att stu-
denter ska få möjlighet att studera mil-
jörelaterade kurser.

För att kunna ställa upp mål i det här
första handlingsprogrammet har miljö-
rådet arbetat med att få fram siffror på
till exempel materialflöden vid univer-
sitetet och hur mycket energi och vat-
ten som förbrukas.

– Efter över ett års förberedelser är
det skönt att vi kan börja jobba kon-
kret med miljöfrågorna, säger miljörå-
dets ordförande Cindy de Wit.

Handlingsprogrammet gäller fram till
årskiftet, då miljörådet ser hur målen
uppfyllts och reviderar det inför nästa
år. För att målen i handlingsprogram-
met ska gå att uppnå är det viktigt att
engagemanget väcks på alla institutio-
ner och att lokala miljöplaner upprät-
tas.

Miljörådet har tilldelats 200 000 kro-
nor av universitetsstyrelsen. Pengarna
kommer bland annat att användas till
att erbjuda utbildning i miljöledning för
institutionernas miljöombud och andra
intresserade personer. Man ska även

Miljöarbetet går från ord till handling
producera en handbok om miljöarbe-
tet vid universitetet, med såväl målsätt-
ningar som praktiska tips.

– Vi satsar också på att göra två stu-
denter till miljöinformatörer som genom
uppsökande verksamhet ska inspirera
institutionerna till att få fart på sitt eget
miljöarbete. Vi har annonserat efter in-
tresserade och kommer att starta efter
sommaren, säger Cindy de Wit. ■

Miljöhandlingsplanen finns i sin helhet
på www.environ.tb.su.se/environment.
Här går det också att hitta information
som kan vara till hjälp i det lokala mil-
jöarbetet, till exempel energiförbruk-
ningen för olika lokaler utslaget på de
tre senaste åren.

Några av miljöhandlingsprogrammets mål
inför årets miljöarbete:
- Förbrukningen av papper ska

minska med 10 procent, bland
annat genom att alla nya skriva-
re och kopiatorer ska kunna ge
dubbelsidiga utskrifter och kopi-
or. Idag använder varje anställd
16 000 ark papper varje år.

- Hälften av alla upphandlingar
ska ske med någon form av mil-
jökrav.

- På 20 procent av institutionerna
ska det finnas anläggningar för
källsortering och det sorterade
glasavfallet ska minska med en
femtedel.

- Resandet vid universitetet ska
minska med 5 procent. Vid upp-
handling av resor ska det miljö-
mässigt bästa alternativet väljas.

- Minst hälften av institutionerna
ska ha någon form av miljörela-
terad utbildning.

- Samtliga miljöombud ska veta
hur mycket el och vatten institu-
tionerna förbrukar. Den totala
förbrukningen ska minska med 5
procent.

- Ett register över miljörelaterade
avhandlingar och forskningsrap-
porter ska upprättas.

TEXT: ANDREAS NILSSON/FOTO: MIA ÅKERMARK
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Flera medarbetare vid universitetets
institutioner har ställt sig bakom ett
upprop angående Ladok Noveau, det
nya grafiska användargränssnittet för
Ladok som nu håller på att tas i drift
vid samtliga högskolor och universi-
tet i landet. I uppropet riktar man
kritik mot att Ladok Noveau inte ut-
vecklats för andra klientplattformar
än Windows, att svarstiderna är
långa samt att webbgränssnitt sak-
nas.

– Min bedömning är att Ladok
Nouveau är betydligt bättre än det
föråldrade teckenbaserade system vi
haft hittills, säger förvaltningschef
Leif Lindfors. Bland annat är det gra-
fiska användargränssnittet lättare att
använda och det nya systemet ger
ökade möjligheter att göra uppfölj-

Synpunkter på Ladok Noveau

Det nya nationella antagningsbeske-
det som används från och med antag-
ningen till höstterminen 2000 innebär
att de sökande tidigare än förut mås-
te bestämma sig för vilken utbildning
de ska tacka ja till. Studentbyrån har
därför rekommenderat institutionerna
att se över den information som skick-
as ut till antagna och reserver i sam-
band med antagningen.

– Det är viktigt att antagna och re-
server får den information de behö-
ver för att kunna göra sitt val och att
institutionerna kan nås efter den 14
juli då beskedet skickas ut, menar
Arne Olsson Laurin, chef på Student-
byrån.

Studentbyrån föreslår att institutio-
nerna i samband med det första an-

Information viktigt inför höstens studieval

ningar och presentera data på olika
sätt.

Beslutet att utveckla Ladok Nou-
veau för pc-miljö togs av Ladokkon-
sortiet i april 1998 efter att utred-
ningar som gjorts visade att kostna-
derna för att understödja ytterligare
plattformar skulle vara alltför stora.
Institutionerna har informerats om
de tekniska kraven kontinuerligt vid
bland annat prefektöverläggningar, i
skrivelser och vid informationsträffar
för Ladokanvändare. När det gäller
önskemål om ett webbgränssnitt
finns en första grund till ett sådant i
form av det så kallade Ladok Open-
systemet.

– Idag är svarstiderna längre i La-
dok Nouveau än i det gamla syste-
met. Det kan ha flera orsaker men en

är förstås att det uppstår ”flaskhal-
sar” i nätet. Genom att kontinuerligt
uppgradera universitetets stamnät
räknar vi med att minska svarstider-
na, avslutar Leif Lindfors.

En längre information har gått från
förvaltningschefen till samtliga pre-
fekter och datasystemansvariga via e-
post. ■

För tekniska frågor, kontakta Studentby-
råns Ladokgrupp, e-post ladok@sb.su.se
eller för mer övergripande frågor, kontak-
ta förvaltningschef Leif Lindfors, e-post
leif.lindfors@adm.su.se

ANETTE NORBERG-TÄGT

tagningsbeskedet skickar ut skriftlig
information till de antagna och till de
reserver som har en möjlighet att bli
antagna. Den skriftliga informationen
föreslås innehålla en presentation av
institutionen och ämnet, utbildningens
innehåll och telefonnummer och öp-
pettider för expeditionen och studie-
vägledning under sommaren med
mera. Samma information bör även
finnas på institutionens hemsida.

– Vi hoppas att institutionerna verk-
ligen utnyttjar möjligheten att lyfta
fram och marknadsföra sitt ämne, sä-
ger Arne Olsson Laurin.

Det nya antagningsbeskedet inne-
håller den sökandes samtliga anmäl-
ningar till olika universitet och hög-
skolor och ett svarskort där det bara

går att tacka ja till ett begränsat antal
poäng. Syftet med det nya antagnings-
beskedet är att fler sökande ska få
plats på ett tidigt stadium och att an-
talet dubbelantagningar ska minska.

– Det nya antagningsbeskedet
kommer också att underlätta institu-
tionernas planering genom att de får
ett bättre och säkrare underlag att
planera efter, menar Arne Olsson
Laurin. ■

Universitetets centrala antagning har
öppet hela sommaren, 14 juli - 25 au-
gusti, klockan 9.30-12.15 och 14.00-
16.00.

MARIA SANDQVIST
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Det talas mycket om håpar dessa
dagar. Men vad är egentligen håpar,
eller helårsprestationer och vad har
de för betydelse för universitetet? SU-
Nytt lät chefen för planeringsenheten
Ingemar Larsson reda ut begreppen
genom att intervjua sig själv.

Kan du först kort beskriva hur stats-
makterna gör när de tilldelar peng-
ar till universitetet för prestationer-
na i grundutbildningen?

– Efter varje år rapporterar vi till
statsmakterna hur många helårsstu-
denter och hur många helårspresta-
tioner vi klarat av uppdelat på ut-
bildningsområden efter en prislista
som är känd i förväg. Det är sedan
enkelt att räkna ut hur mycket uni-
versitetets prestationer är värda.

Om vi tänker oss att universitetet
klarar många fler prestationer ett
visst år än planerat, får vi då extra
betalt för det?

– Nej, statsmakterna har i förväg
bestämt det högsta belopp universi-

Håpar – betydelse, funktion och resultat
tetet kan få som ersättning för pre-
stationerna i grundutbildningen –
universitetets takbelopp. Mer peng-

ar kan vi aldrig få. Den budget uni-
versitetsstyrelsen fastställer på hös-
ten varje år utgår ifrån att universi-
tetet når upp till takbeloppet.

Om vi klarar många helårsstudenter
och helårsprestationer är det alltså
lättare att klara takbeloppet, men
hur är det med utbildningarna? För
vissa utbildningar får vi väl mer be-
talt per prestation än för andra?
Vem är det som bestämmer den sa-
ken?

– Ersättningen per prestation ges
av statsmakterna och varierar myck-
et mellan utbildningsområdena men
det är faktiskt universiteten och hög-
skolorna själva som bestämmer vil-
ket område en viss utbildning ska
tillhöra. Den här kursklassificering-
en, som den kallas, sker hos oss ge-
nom beslut av rektor.

Men kan då inte rektor göra det lät-
tare att klara takbeloppet genom att
bestämma att många fler utbildning-
ar ska tillhöra områden med hög er-
sättning?

– Jo, den möjligheten finns men
statsmakterna har formulerat vissa
regler som gör att vi inte kan klassi-
ficera utbildningarna hur som helst.

”Det system som nu
tillämpas har succes-
sivt utvecklats sedan
1993 och varit oför-
ändrat  de  senas te
åren. Det är alltså fle-
ra  års  er farenheter
som ligger bakom det
system vi har nu.”
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Riksrevisionsverket ska vid sin årli-
ga revision granska kursklassifice-
ringen och om rektors beslut fattas
på felaktiga grunder kommer RRV
att upptäcka det.

Det verkar som om det här systemet
ger ett visst utrymme för ”smarta”
beslut. Är det så?

– Ja, sådant utrymme kanske
finns, men det har inte utnyttjats vid
kursklassificeringen inom universite-
tet. I de allra flesta fall följer kurs-
klassificeringen nämndindelningen.
Den klassificering vi gjorde 1993 har
dessutom ändrats bara en enda gång
och det var inför 1999. Ändringen
innebar i huvudsak bara en föränd-
rad beräkningsgrund för verksamhe-
ten vid de institutioner på samhälls-
vetarsidan där delar av verksamhe-
ten redan tidigare var klassificerad
inom områden med högre ersätt-
ning. Det är också viktigt att tänka
på att takbeloppet är givet oberoen-
de av kursklassificeringen. Om rek-
tor bestämmer att många fler kur-
ser ska tillhöra områden med höga
prislappar påverkar det alltså inte
takbeloppet. Statsmakternas tilldel-
ning av medel är oförändrad.

Om värdet av prestationerna inom
universitetet ett visst år överstiger
takbeloppet, vad händer då?

– Iså fall får vi spara det belopp
som ligger över takbeloppet, men
bara upp till tio procent över takbe-
loppet. När vi skickar vår ”räkning”
till departementet tar vi alltid först
fullt betalt för alla helårsstudenter,
eftersom vi inte får spara värdet av
helårsstudenter. Därefter räknar vi
ut hur mycket våra helårsprestatio-
ner är värda. Om värdet där över-
stiger takbeloppet får vi spara det
överskjutande beloppet, i princip
hur länge som helst.

Vad händer om värdet av våra pre-
stationer ett visst år inte når upp till
takbeloppet?

– Om vi då har sparade helårspre-
stationer får vi utnyttja dessa, i an-
nat fall dras pengar in från univer-
sitetet.

Hur har det egentligen gått för oss,
har vi klarat takbeloppet alla år?

– Ja, det har vi gjort. Ett år tving-
ades vi utnyttja sparade prestationer
och det var 1998. Alla andra år har
vi klarat takbeloppet rakt av.

I fjol, 1999, klarade vi alltså takbe-
loppet?

– Ja, det gjorde vi.

Vad ska då de pengar användas till
som dragits in från nämnder och in-
stitutioner?

– Uttrycket ”nämnder och institu-
tioner” är lite oklart och behöver

förklaras. Universitetsstyrelsen för-
delar pengar och utbildningsupp-
drag till fakultetsnämnderna som
sedan beslutar om fördelningen till
institutionerna. Om fakulteterna
som helhet inte klarar sitt utbild-
ningsuppdrag dras pengar in från
fakultetsnämnden. Det är sedan fa-
kultetsnämnden som bestämmer vad
som ska hända därefter.

Frågan handlar alltså om vad de
indragna pengarna ska användas till.
Först vill jag nämna, att 1999 inte
var det första år pengar drogs in från
nämnder och institutioner trots att
universitetet klarade takbeloppet.
Det har hänt flera gånger tidigare.
Det är också viktigt att tänka på att
pengar kan sparas inom universite-
tet flera år. Om en indragning av
pengar sker behöver pengarna allt-
så inte användas direkt utan kan
användas några år senare.

De pengar som dragits in för mis-
sade prestationer sedan 1993 har ut-
nyttjats för engångsinsatser när be-
hov av sådana har funnits. Vid uni-
versitetsstyrelsens sammanträde i
april i år redovisades behov av en-
gångsmedel för budgetåret 2001 och
2002 som sammanlagt uppgår till
närmare 70 miljoner kronor. Jag
skickar gärna en förteckning till den
som vill se närmare på vilka ända-
mål det är fråga om. De pengar som
dragits in för missade prestationer
1999 kommer att användas för att
täcka en del av de här medelsbeho-
ven.

Innan vi går in på vårt interna sys-
tem, är det något mer du vill tilläg-
ga om statsmakternas ersättning till
universitetet?

– Ja, jag har förstått att alla inte
vet att det system som tillämpades
under de tre första åren efter refor-
men 1993 har ändrats. Från början
var det meningen att man skulle
kunna planera i treårscykler. Inte
ens den första treårsperioden ge-
nomfördes idén fullt ut och sedan
1996 sker en avräkning varje år. In-
dragning av pengar sker direkt om
vi inte klarar takbeloppet och inte
har några sparade prestationer.

Vi har redan delvis varit inne på det
interna systemet men det finns en hel
del mer att ta upp. Är det något du
vill säga inledningsvis?

– Det finns ett överordnat mål för
vårt interna system, och det är att
vi alltid ska klara takbeloppet vilket
vi hittills gjort varje år. Om vi mis-

”Om vi missar takbe-
loppet  drabbar  det
alla, både sådana som
klarat sina prestatio-
ner och sådana som
inte gjort det.”

”Det finns ett över-
ordnat mål för vårt
interna system, och
det är att vi alltid ska
klara takbeloppet vil-
ket  v i  hi t t i l l s  g jort
varje år.”
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sar takbeloppet drabbar det alla,
både sådana som klarat sina presta-
tioner och sådana som inte gjort det.

Om universitetet som helhet över-
presterar är det tillåtet att spara pre-
stationerna till året efter och utnyttja
dem då. Det är inte tillåtet för nämn-
derna. Finns det andra områden där
kraven är hårdare inom universite-
tet än i förhållande till statsmakter-
na?

– Nej, det här är den stora skill-
naden i det avseendet.

Är det då inte rimligt att släppa ef-
ter på de interna kraven så att de
överensstämmer med statsmakternas
krav?

– Under de senaste åren har det
varit svårare än tidigare att klara
prestationerna vid flera institutio-
ner. Det beror först och främst på
att efterfrågan på utbildning mins-
kat. I den situationen har det förts
fram många förslag om hur vi in-
ternt skulle kunna ändra kraven på
nämnderna. En metod som föresla-
gits är just att tillåta sparade presta-
tioner, en annan att ange ett inter-
vall för högsta och lägsta antal hel-
årsprestationer som ger ersättning
och ytterligare en att förlänga pla-
neringsperioderna till två eller tre år.

Om reglerna ändras på det här sät-
tet och fakultetsnämnderna väljer att
föra dem vidare till institutionsnivån
skulle var och en av metoderna i vis-
sa lägen kunna medföra att en eller
flera institutioner undviker indrag-

ning av medel. Samtidigt är det så
att var och en av metoderna ökar ris-
kerna för att fakultetsnämnderna
inte klarar utbildningsuppdraget och
universitetet som helhet inte klarar
takbeloppet.

Vad tycker du då att man ska göra?
– Svårigheten är att finna en me-

tod som i största möjliga utsträck-
ning underlättar institutionernas
planering men som samtidigt är ut-
formad så att alla agerar i en rikt-
ning som garanterar att takbeloppet
uppnås. Det system som nu tilläm-
pas har successivt utvecklats sedan
1993 och varit oförändrat de senas-

te åren. Det är alltså flera års erfa-
renheter som ligger bakom det sys-
tem vi har nu. Det känns riskabelt
att mjuka upp systemet just i en si-
tuation då risken för att universite-
tet inte ska klara takbeloppet är
större än någonsin.

Du har alltså inget positivt besked
att ge institutionerna?

– Jo, men det behövs en ganska
lång förklaring.

En intressant fråga är vad som
händer om alla nämnder precis kla-
rar sitt utbildningsuppdrag. Svaret
varierar beroende vilket år det är
fråga om. Under åren 1993-97 skulle
vi inte ha klarat hela takbeloppet.

”Det är möjl igt att
något minska åtagan-
det  för  nämnderna
utan att minska till-
gängliga medel och
det bör också göras.”

Utbildningsuppdraget som då förde-
lades till nämnderna var något för
litet. Anledningen till att vi ändå kla-
rade takbeloppet dessa år var att
överprestationerna var många.

1998 var i det här avseendet ett
mellanår. Våra prestationer räckte
inte till och vi tvingades använda
sparade prestationer för att klara
takbeloppet.

Inför 1999 gjorde rektor den om-
klassificering av vissa utbildningar
som jag redan nämnt. Effekten blev
att vi klarade takbeloppet med en
viss marginal. Vi behöver inga såda-
na marginaler eller centrala reserver
eftersom bristande prestationer
inom ett nämndområde omedelbart
resulterar i indragning av pengar.
För närvarande är alltså nämnder-
nas utbildningsuppdrag större än
nödvändigt. Vi kan minska nämn-
dernas uppdrag och ändå klara tak-
beloppet.

Det är det här som är det positiva
beskedet. Det är möjligt att något
minska åtagandet för nämnderna
utan att minska tillgängliga medel
och det bör också göras. Den här
frågan hör emellertid samman med
den diskussion som pågår rörande
eventuella omfördelningar av resur-
ser mellan nämndområdena. Det är
knappast möjligt för rektor eller uni-
versitetsstyrelsen att fatta beslut om
hur den minskning av utbildnings-
uppdraget som är möjlig ska förde-
las mellan nämndområdena innan
frågan om eventuell omfördelning av
resurser mellan nämndområdena är
avgjord. ■

TEXT: INGEMAR LARSSON
FOTO: MIA ÅKERMARK

”De pengar som dra-
g i ts  in  för  missade
pres ta t ioner  sedan
1993 har utnyttjats
för engångsinsatser
när behov av sådana
har funnits.”

”Svårigheten är att
finna en metod som i
s törs ta  möj l iga  ut -
sträckning underlät-
tar inst itutionernas
planer ing men som
samtidigt är utformad
så att alla agerar i en
riktning som garante-
rar att  takbeloppet
uppnås.”
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sajttips

Under vinjetten sajttips kommer
vi presentera användbara sajter
som rör såväl forskning och ut-
bildning som förvaltningsfrågor.
Hör gärna av er med bra förslag
på favoriter!

Föreningen pdf.su är en persondator-
förening som är öppen i första hand
för studenter och anställda vid univer-
sitetet. Nu kan man genom att anmä-
la sig till föreningens e-postlista få
tips, idéer, förslag med mera om Li-
nux, Macintosh OS eller Windows.
Ordförande i pdf.su är Bernard Devi-
ne, devine@psychology.su.se
www.pdf.su.se

www.spraknamnden.se
Svenska språknämndens hemsida
innehåller både språkrådgivning och
språkgranskning. Här finns svar på
frågor som hur valutan euro böjs, var-
för Internet skrivs med stort I och när
man bör säga tjugohundratalet och
tvåtusentalet. Här finns också otaliga
länkar till användbara hjälpmedel så-
som ordböcker, grammatikor, skriv-
regler med mera.

www.sverigedirekt.riksdagen.se
Intresserad av en vägvisare till den
offentliga sektorn? SverigeDirekt är
det offentliga Sveriges gemensamma
webbplats. Här finns länkar till riks-
dagen, regeringen, landsting, kommu-
ner, myndigheter, akademier, organi-
sationer, enskilda institutioner och

Samhällsguiden. SverigeDirekt är hel-
täckande, uppdaterad och fri från re-
klam. Bakom projektet står Regerings-
kansliet, Sveriges Riksdag, Svenska
Kommunförbundet och Landstings-
förbundet.

nytt på webben
www.sus.su.se
Stockholms Universitets Studentkårs
hemsida har bytt skepnad. Bakom
rubrikerna kårinfo, anslagstavla, livs-
viktigt, jobb, cyberrymden och kul-tur
döljer sig bland annat bostadsförmed-
lingshjälp, protokoll från kårfullmäk-
tige och kårens kalendarium.

Universitetet har antagit en policy att
planeringssamtal ska hållas varje år
med alla anställda, något som Perso-
nalbyrån länge arbetat för.

–Vi är mycket glada att rektor offi-
ciellt nu fastställt policyn, säger Berit
Andersson på Personalbyrån. Den har
efterfrågats av både chefer och med-
arbetare.

Planeringssamtal är en förberedd,
årligen återkommande diskussion
mellan en enskild medarbetare och
dennes närmaste chef som syftar till
att utveckla både verksamheten på
institutionen/enheten och medarbeta-
ren. Den som håller planeringssamtal
ska vara den i arbetsledningen som
bäst känner medarbetaren och dennes
arbetssituation. På institutionerna är
det prefekten som ansvarar för att pla-
neringssamtal genomförs och vem
som ska ha samtal med vem. Prefek-
ten behöver alltså inte hålla alla sam-
tal själv.

Förhoppningen är att planerings-
samtalen ska leda till bra och tydlig
kommunikation som också medför
bra arbetsresultat.

– Genom planeringssamtal får che-

Planeringssamtal förbättrar arbetet

fen och medarbetaren möjlighet att
diskutera hur man skall utforma ar-
betet så att man uppnår verksamhet-
smålen. Man utvärderar det som
gjorts och planerar inför framtiden.
Det är också ett tillfälle då man klar-
gör vilka förväntningar man har på
varandra och kan fånga upp oklarhe-
ter innan de blir konflikter och pro-
blem, förklarar Kerstin Lannerlöv på
Personalbyrån.

Ett framgångsrikt planeringssamtal
är beroende av flera faktorer.

– Att samtalet är förberett, att man

talar om det som är mest angeläget
och att inget stör under den avsatta
tiden är viktiga faktorer, menar Berit
Andersson.

– Men engagemanget och intresset
för att förstå den andre är viktigare
än tekniken och i det avseendet har
både chef och medarbetare ett ansvar
för att det skall bli ett bra samtal, til-
lägger Kerstin Lannerlöv. ■

Kurser i planeringssamtal för i första
hand chefer anordnas varje termin av
Personalbyrån.

TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: MIA ÅKERMARK
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VISSTE DU ATT ...

Jämställdhetskommittén har i dagar-
na gått ut med en ny kampanj mot
sexuella trakasserier. Kampanjen lik-
nar den som genomfördes 1998 efter
att jämställdhetslagen hade skärpts
och arbetsgivaren fick större ansvar
när det gällde att förebygga och åtgär-
da sexuella trakasserier. Denna gång
är informationen samlad på en affisch
istället för på tre som användes förra
gången. Tillsammans med affischen
skickade Jämställdhetskommittén ut
sitt omarbetade åtgärdsprogram mot
sexuella trakasserier till samtliga pre-
fekter och enhetschefer.

–Syftet med kampanjen är att upp-
märksamma studenterna på vart de
ska vända sig om de är utsatta för sex-
uella trakasserier och att ge exempel
på vad som faktiskt är sexuella tra-
kasserier, säger Janet Blank, jämställd-
hetshandläggare på Personalbyrån.
Eftersom det nu kommit nya studen-
ter och anställda tyckte vi att det var

Kampanj mot
sexuella trakasserier

dags att göra om kampanjen.
Den förra affischkampanjen ansågs

av en del som för provocerande men
Janet Blank håller inte med.

– En kampanj med den här sortens
budskap måste vara uppseendeväck-
ande för att synas.

Åtgärdsprogrammet mot sexuella
trakasserier är en del i den jämställd-
hetsplan som Jämställdhetskommittén
tagit fram för år 2000. I planen ingår
bland annat även ett projekt vars mål
är att genomföra en undersökning av
jämställdhet och genus på Stockholms
universitet i samarbete med universi-
teten i Lund, Linköping och Karlstad.

Stockholms universitet var en av de
fem bästa när det gällde jämställdhet
i Högskoleverkets ranking, den så kal-
lade frankingen.

– Vi ska fortsätta att hålla fanan
högt, lovar Janet Blank. ■

www.jamstkom.su.se

Som forskare har jag inställningen att
vi måste söka kunskap. Det är vår
uppgift. Sedan finns det alltid en risk
att kunskaper missbrukas, men ingen
kan lasta Einstein för atombomben.

elisabeth haggård, professor i genetik, i en
intervju i gaudeamus 3/2000

… Stockholms universitet är ett av de tio vanligaste nyckelorden i
Forskning & Framstegs artikelregister på nätet? Registret innehåller
varje artikel som publicerats sedan 1990, sammanlagt 1 954 artik-
lar. Det allra vanligaste nyckelordet är medicin och det populäraste
sökordet är genteknik. Mindre vanliga sökord är till exempel pobble-
bonk, rauwolfia och zerodur. Registret som innehåller artiklar om allt
ifrån arbetsliv till Östersjön, arkeologi till zoologi och boktips till no-
bel finns på www.fof.se

Tyck till och gör din röst hörd genom
att skicka in insändare till redaktionen.
Under vinjetten Insändare finns det plats
för idéer, synpunkter och funderingar
kring universitetet och dess verksamhet.

TEXT: MARIA SANDQVIST
ILLUSTRATION: EMELIE HAGE

Vill du veta mer om en specifik forsk-
ning, ett spännande projekt eller något
helt annat inom universitetet? Tipsa
gärna redaktionen om just ditt önske-
reportage.

ÖNSKAS
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”Öl, bil, sport, mjuka, snygga, porr-
fixerade, trygg, stark” – Det är några
av de saker som brukar komma upp
på tavlan när Jesper Fundberg ber
eleverna associera fritt kring manlig-
het. Jesper Fundberg är doktorand på
etnologiska institutionen och föreläser
om manlighet för gymnasielever runt
om i landet i samband med Riksutställ-
ningars utställning ”Man Kan”.

”Man Kan” är en fotoutställning
där fotografen Edvard Koinberg ge-
nom att sätta in Barbies manliga mot-
svarighet Ken i ”omanliga” samman-
hang vill ifrågasätta våra gängse bil-
der av mannen. Vi möter Ken vid disk-
bänken, med dammsugaren, i sovrum-
met och gråtande. I samband med att
eleverna ser utställningen håller Jesper
Fundberg en föreläsning.

Inledningsvis brukar han fråga
eleverna vad de associerar med begrep-
pet man eller manlighet. Några av de
ovanstående manliga attributen brukar
komma upp men då komplicerar Jes-
per Fundberg det hela för sina åhöra-
re. Han för in andra sätt att beskriva
människor såsom klass, etnicitet, sex-
ualitet, ålder. Även män kan alltså be-
skrivas på andra sätt än de vi kanske
först tänker på som öl-, bil- och sport-
intresserade hanar.

Finns det normala män ?
– När eleverna ser att det finns an-

dra sätt att beskriva en man på än de
gängse, börjar de också förstå att det
är fel att tala om bara en sorts masku-
linitet – det finns flera olika sorters
maskuliniteter. Börjar man sedan un-
dersöka de här olika maskuliniteterna,
eller sätten att vara man på, kommer
man ganska snart fram till att det finns
en sorts man eller pojke som betrak-
tas som den normala – en vit, svensk
heterosexuell medelklasspojke. Vad jag
gör är att ifrågasätta den här normali-
teten. Vi ser den inte för att den är så
självklar för oss. Det är en av mina hu-
vudpunkter, förklarar Jesper Fundberg.

Det brukar inte vara svårt att fånga
elevernas intresse för föreläsningen
som han lite provocerande kallat
”Finns det normala män?”.

– Jag tycker det här är jätteroligt och
det brukar ofta bli en ganska förtätad
och spännande stämning. Kanske för
att varken flickorna eller pojkarna är
vana att se pojkarna som objekt.
Många brukar efteråt säga att de mås-
te smälta det jag sagt.

I sitt avhandlingsarbete studerar Jes-
per Fundberg pojkfotbollen och mas-
kuliniteten. Han har under ett par år
följt pojklag i fotboll och kunnat se är
att det för dessa pojkar är viktigt att

manifestera sin manlighet genom att
tydligt markera vad man inte är; att
man inte är kvinna, homosexuell eller
invandrare. Genom sexism och grova
kvinnoskämt, genom bögskämt och
genom rasistiska påståenden håller
dessa pojkar och även deras ledare en
skarp gräns mellan hur de ser på sig
själva som normala och de andra som
annorlunda.

– Om jag ska analysera det jag stöter
på i klassrummet så får jag samma bild
av hur pojkar definierar sig själva. Mina
slutsatser stärks tycker jag av mina re-
sor med Riksutställningar. Jag vet inte
om det kommer att påverka mitt av-
handlingsarbete, men jag antecknar alla
de associationer eleverna ger om man-
lighet vid mina föreläsningar.

Sedan den 11 januari har utställning-
en turnerat på sex orter och Jesper
Fundberg har föreläst för drygt tusen
personer. I sommar och höst är ytter-
ligare fyra orter inplanerade. Efter
sommaren kommer antagligen föreläs-
ningarna att tas över av David Tjeder
på historiska institutionen som arbe-
tar på en avhandling om hur manlig-
hetsidealen såg ut och förändrades un-
der 1800-talet. ■

www.riksutställningar.se

TEXT: TOMMY RINGART
FOTO: EDVARD KOINBERG,PRESSBILD/MIA ÅKERMARK

Under sina föreläsningar i
samband med fotoutställ-
ningen ”Man kan” diskute-
rar doktoranden Jesper Fund-
berg begreppet manlighet
med gymnasiestudenter.
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När institutionen för spanska och
portugisiska nu är på väg att gå
samman med Latinamerika-institutet
öppnas en bro mellan humaniora
och samhällsvetenskap.

– Ämnen som språk, kultur och litte-
ratur som normalt tillhör den huma-
nistiska fakulteten förenas med den
samhällsvetenskapliga sektorn där in-
tresset är riktat mot ämnen som natio-
nalekonomi, ekonomisk historia, stats-
vetenskap och socialantropologi. Även
om institutionen och Latinamerika-in-
stitutet har skilda traditioner och äm-
nesinriktning är det mycket som för-
enar, främst det faktum att vi befinner
oss i den spansk- och portugisisktalan-
de världen, säger Johan Falk som är
prefekt vid institutionen för spanska
och portugisiska.Tvärkontakter är all-
tid givande och roligt och det är något
som har ökat inom hela universitetet
de senaste åren.

Fram till 1991 hörde institutionen
ihop med franska och italienska i det
som då kallades institutionen för ro-
manska språk.

– Skälen till uppdelningen var att
verksamheten, främst grundutbildning-
en, blev alltför stor. Det blev helt en-
kelt för tungrott att administrera. Dess-
utom var lokalerna alldeles för små, sä-
ger Johan Falk. Vi tyckte att vi skulle
fungera mer rationellt om vi delade på
oss. Men det förekommer många både
informella och formella kontakter, som
snarast har ökat de senaste åren.

På institutionen för spanska och
portugisiska finns det idag cirka 500
studenter inskrivna på grundutbild-
ningen. Av dessa står spanskan för
drygt två tredjedelar medan portugi-

siskan står för resten. Sammanlagt
finns det cirka 30 anställda, inklusive
doktorander.

– Båda språken har forskarutbild-
ning och inom kort får portugisiskan
sin första doktor vilket vi måste fira
alldeles särskilt, säger Johan Falk.

Spanska och portugisiska är två av
världens mest talade språk. När det
gäller spanska räknar man med att det
finns cirka 350 miljoner talare i värl-
den. Portugisiska talas av cirka 200
miljoner människor.

Bredden på den forskning som be-
drivs vid institutionen är stor. Utan att
glömma bort någon kan man tala om
två huvudinriktningar, dels mot litte-
ratur, det vill säga tematik, samhälle
och genus, dels mot språk och prag-
matik, framför allt samtalsforskning.

Institutionen är engagerad i flera

Två världsspråk under samma tak

projekt som berör språklig interaktion
och inlärning kopplat till frågor om
identitet och samtalsstilar. Det man
tittar på är hur inlärningen går till hos
personer som har spanska som andra-
språk. Förändras även gester och
kroppsspråk, sättet att avbryta och
argumentera när man byter språk?
Och hur markeras artighet på våra
olika språk? Ett annat stort projekt
som omfattar flera institutioner, bland
annat Centrum för tvåspråkighets-
forskning, är ”Språk och identitet hos
spansktalande i Sverige”. Projektet tar
upp spanskans ställning och utveck-
ling som minoritetsspråk i Sverige.
Vilken roll spelar språket för identi-
tetsutveckling och kulturell tillhörig-
het och vad händer med spanskan rent
språkligt när den befinner sig i denna
minoritetssituation? ■

TEXT: MADELEINE SALOMON
FOTO: MIA ÅKERMARK

Johan Falk är prefekt på en institution med två världsspråk, bred forskning
och flera intressanta projekt på gång.


