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Färre studenter från Stockholms universitet
studerade utomlands år 1999 än 1998. Dä-
remot söker sig fler och fler utländska stu-
denter hit. Genom detta intresse utifrån har
det totala antalet studenter som finns inom
utbytesprogrammen ökat de senaste åren.

Det är naturligtvis glädjande att Stock-
holms universitet har en sådan dragnings-
kraft. Men obalansen skapar problem inom
programmen som bygger på ömsesidighet.

Samma sorts obalans har även uppstått
vid vissa andra universitet i landet. Man
kan därför undra om vi som lärare har bli-
vit provinsiella och inte tillräckligt upp-
muntrar våra studenter att söka sig utom-
lands för att få vidgade vyer och förbättra
sina språkkunskaper. Eller har svenska stu-
denter fått andra studievanor? Far de ut på
egen hand och vid andra tidpunkter? Eller
kan det ha med programmens innehåll och
kvalitet att göra?

Kvalitetssäkring kommer säkerligen att
bli av ännu större betydelse i framtiden. Vi
kan behöva utveckla fastare förbindelser
med särskilt utvalda universitet för att kun-
na säkra kvaliteten. Kanske behöver vi inte
fler, utan färre samarbetspartners vid insti-
tutionerna för att studiemeriter mellan oli-
ka länder ska kunna överföras. Denna över-
föring måste fungera inom Sokratespro-
grammet Erasmus redan nästa läsår, efter-

Kvalitetssäkra det internationella
samarbetet!

som ekvivalering då blir obligatorisk.
Då det gäller fastare förbindelser, vill jag som

nybliven ordförande peka på de möjligheter
som erbjuds genom UNICA, ett nätverk för
universitet i europeiska huvudstäder.

Kontakter mellan UNICAs nuvarande 28
universitet är redan etablerade på lednings-
nivå och mellan de olika internationella
enheterna. Men fler institutioner skulle kun-
na knyta starkare och mer varaktiga förbin-
delser inom nätverkets ram. UNICA har
också ett sekretariat i Bryssel, som kan vara
till hjälp då det gäller till exempel kontak-
terna med EU.

Inom forskarutbildningen och forskning-
en fungerar det internationella samarbetet
betydligt bättre än inom grundutbildning-
en. Det utgör ett naturligt inslag i verksam-
heten. Jag skulle dock önska att fler fick till-
fälle till utlandsvistelser både under och
direkt efter forskarutbildningen.

Dessutom måste vissa praktiska problem
lösas. Ett sådant mycket stort problem ut-
gör bristen på student- och forskarbostäder
i Stockholm. Här är det nödvändigt att sta-
den och kommunerna runt Stockholm kom-
mer till vår hjälp. Om vi inte kan erbjuda
bostäder, kommer inte Stockholms univer-
sitet att kunna öka sitt internationella en-
gagemang eller ens behålla det på samma
nivå som idag. �

Valet inför höstterminen är i full gång. Flera aktivi-
teter anordnas för att locka tvehågsna att välja i det
stora utbudet av utbildningar. I slutet av februari
ordnades för första gången en högskolemässa i

Stockholms akademiska forum för gymnasieklasser
och Komvux-elever. Stockholms universitet deltog
med studievägledare och studenter tillsammans med
regionens övriga universitet och högskolor.

Gunnel Engwall
PROREKTOR
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Ett nytt nationellt antagningsbesked
kommer att användas från och med
antagningen till höstterminen 2000.

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 an-
tal poäng. Tidigare har ett första an-
tagningsbesked och svarskort skick-
ats ut från Verket för högskoleser-
vice, VHS, och ett från respektive
universitet och högskola som har
lokal antagning, till exempel Stock-
holms universitet. Enligt Åsa Scoc-

Institutionernas antagning förenklas

co på Studentbyråns avdelning för
antagning och studiedokumentation
innebär det nya beskedet att den sö-
kande måste göra sitt val tidigare,
nämligen redan i den första antag-
ningen.

– Det medför framför allt att fler
platser frigörs till den andra antagning-
en, förklarar Åsa Scocco. Reserv-
antagningen kommer inte heller att
vara lika svårhanterlig och omfattan-
de som tidigare eftersom de sökande
inte längre kommer att kunna uppe-
hålla flera platser ända till dess att
terminen börjar.

Parallellt med det nya antagnings-
beskedet har det även arbetats fram
en ny nationell hemsida där institu-
tionerna kommer att kunna lägga ut
lediga utbildningsplatser på en an-
slagstavla. Den nya hemsidan kom-
mer att kunna användas redan inför
antagningen till höstterminen.

Det nya antagningsbeskedet och
hemsidan har tagits fram av VHS i
samarbete med Sveriges universitet
och högskolor. Studentbyrån arbe-
tar nu med att få ut information om
det nya beskedet och hemsidan till
institutionerna. �

– Här finns plats för både nördar
med teoretiska formler och biologiskt
intresserade som är ute i fält och tar
vattenprover.

Så beskriver Thomas Edgren som är
doktorand i biokemi vad universitetets
kemiutbildning kan erbjuda sistaårs-
eleverna i N-klassen på Skärholmens
gymnasium. I mitten av april väljer de
och alla andra elever vad de ska läsa i
höst. Kemisterna har haft problem med
att rekrytera studenter, bland annat går
kemistlinjen med ett antal tomma plat-
ser för första gången någonsin. Besök
i skolor är ett försök att vända den
trenden.

Thomas Edgren förklarar hur speci-
aliserad forskning är genom att visa att
han studerar en enda reaktion i en li-
ten kvävefixerande bakterie. Egentligen
tittar han dessutom bara på hur en
elektron påverkar reaktionen. När han
sedan berättar att man är doktorand i
fyra år funderar många av eleverna
högt; Kolla på en bakterie i fyra år?

Katarina Bedecs som är forskaras-
sistent i neurokemi berättar om sin
forskning kring prioner – de felveck-
ade proteiner som fascinerat forskar-
världen och bland annat orsakar Gal-

na ko-sjukan. Hon och Thomas Ed-
gren övertygar om att forskning är så
fascinerade att man gärna sitter och
tittar på en bakterie eller prion i flera
år.

– Ibland är det motigt, men när man
lyckas lösa ett problem är man kung
för en dag.

Jan-Erling Bäckvall är sektionsde-
kanus vid kemiska sektionen, där
man inrättat en halvtidstjänst för att
hålla kontakt med skolor. Besöken är
en del i arbetet, men man har också
satsat på att annonsera i dagpress och

att göra ett utskick till regionens alla
7 000 sistaårselever.

– Trots att vi är den största natur-
vetenskapliga fakulteten i landet med
stor bredd syns vi inte tillräckligt utåt.
Det måste vi ändra på, säger han.

Ett sätt att göra reklam för kemi är
att påpeka att utbildningen och vida-
re forskning ofta leder till mycket väl-
betalda jobb, eftersom industrin är i
väldigt stort behov av kemister. Jan-
Erling Bäckvall är övertygad om att
insatserna ska få fart på antagningen
till kemistutbildningen. �

Bakterier på skolbesök lockar studenter

MARIA SANDQVIST

TEXT: ANDREAS NILSSON/FOTO: MIA ÅKERMARK

För att få fler att studera kemi vid universitetet berättar doktoranden Thomas
Edgren för sistaårseleverna i Skärholmens gymnasium om hur det är att forska.
Den kvävefixerande bakterien Rhodospirillum rubrum han studerar få delta i
värvningen genom att vandra runt i klassrummet.
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Den så kallade frankingen, Högskole-
verkets (HSV) utvärdering av vilka av
Sveriges universitet och högskolor
som arbetar mest framgångsrikt med
jämställdhet, studentinflytande samt
social och etnisk mångfald, är nu klar.
Stockholms universitet uppfyller enligt
utvärderingen högt ställda krav när
det gäller jämställdhetsarbetet. De
lärosäten som arbetar mest fram-
gångsrikt med jämställdhet är enligt
utvärderingen Linköpings universitet
och Umeå universitet. Bedömningen
har grundat sig på lärosätenas jäm-

Frankingrapporten:

Jämställdhet får gott betyg
ställdhetsplaner, planernas möjlighe-
ter att fungera som styrinstrument,
organisatoriska lösningar för att möta
de behov som identifierats och genom-
föra de mål som satts upp. Ett krite-
rium har också varit förhållningssät-
tet till genusperspektiv i utbildningen.

– Det är roligt att vi är ett av de fem
bästa universiteten när det gäller jäm-
ställdhet, säger rektor Gustaf Linden-
crona. Det är dock kanske lite förvå-
nande att vi inte hamnat bland de fem
bästa även när det gäller studentinfly-
tande, som vi arbetar mycket med vid

Stockholms universitet.
Linköpings universitet och Lunds

universitet arbetar mest framgångsrikt
med studentinflytande och Malmö
högskola och Södertörns högskola
med social och etnisk mångfald. Be-
dömningen är grundad på material
som universiteten och högskolorna
själva har gett HSV och på diskussio-
ner som förts vid besök på samtliga
universitet och högskolor. �

Rapporten finns på HSVs hemsida
www.hsv.se

En antologi med goda exempel på ar-
bete med jämställdhet, studentinfly-
tande och social och etnisk mångfald
ges ut som komplement till Högskole-
verkets utvärdering. Det seminarium
för universitetslärare som Marisol Pe-
rez håller i vid Stockholms universi-
tet lyfts fram som en sådan förebild.
Det handlar om interkulturell kom-
munikation i den akademiska miljön
och seminariet ingår som en del i kur-
sen Universitetspedagogik i teori och
praktik, som enheten för pedagogisk
utveckling arrangerar varje termin.

– Seminariet påminde mig om min
erfarenhet av Sverige. Jag kom hit från
Eritrea för elva år sedan och övning-
arna visade att det finns vissa oskriv-
na regler för hur man uppträder. Kän-
ner man inte till dessa regler uppstår
lätt missförstånd, berättar Gebrenegus

Seminarium om kommunikation bra för mångfalden
Ghilagaber, lektor vid statistiska in-
stitutionen.

Han var en av deltagarna i det se-
minarium Marisol Perez höll i början
av mars. Enligt henne bygger inslagen
på deltagarnas egna erfarenheter och
reflexioner. Syftet är att visa att stu-
denter från andra länder har annor-
lunda förväntningar inför till exempel
lärarrollen och att de akademiska tra-
ditioner de har bakom sig skiljer sig
från det som gäller i Sverige. Detta
präglar studenternas inlärningsstil och
studieprestationer.

De etniska skillnaderna är ofta det
dominerande diskussionsämnet men
hon framhåller att kulturskillnader
också påverkar kommunikationen
mellan människor – det kan handla
om att människor kommer från land
respektive stad eller olikheterna mel-

lan naturvetare och humanister, män
och kvinnor.

Ett sätt att synliggöra det på är ge-
nom att låta seminariedeltagarna få
lösa en uppgift utan att använda vare
sig tal eller skrift. De får istället lita
till sitt kroppsspråk.

– I den akademiska miljön spelar ju
det talade eller skrivna språket så oer-
hört stor roll. Tanken är att övningen ska
ge en upplevelse av hur det känns när
man inte har tillgång till språket. Det
väcker för det mesta både känslor och
funderingar, säger Marisol Perez. �

MARIA SANDQVIST

Kommunicera enbart med kropps-
språk. Det en av uppgifterna Marisol
Perez ger åt lärarna vid universitetet
som går kursen i interkulturell kom-
munikation.

TEXT: TOMMY RINGART
FOTO: MIA ÅKERMARK
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– Resultatet är på många sett imponerande. Verksamheten
är mångfacetterad. Forskningen berör en stor del av svenskt
samhällsliv. Den handlar om allt ifrån konstnärlig kreativi-
tet till föremålskunskap, men också om människors möjlig-
heter att ta del av och skapa de kulturella verksamheterna,
säger Ulf Sporrong, professor vid kulturgeografiska institu-
tionen.

Tillsammans med kollegerna Lena Johanneson från Gö-
teborg och Eva Österberg i Lund, samt Torbjörn Lind, Bir-
gitta Lindencrona och Björn Thomasson vid HSFRs kansli
har han ansvarat för utredningen.

Nu är rapporten klar och i början på mars lämnades
den över till kulturminister Marita Ulvskog.

– Genom att forskningen spänner över så vida fält blir
den nästintill oöverskådlig. Variationen i hur man hanterar
de här frågorna inom de olika sektorerna är nämligen myck-
et stor. De flesta myndigheter har stor medvetenhet om vil-
ket ansvar de har. Andra är i färd med att tillrättalägga up-
penbara brister framförallt när det gäller kvalitetssäkring
av och insyn i den forskning man bedriver. Här har fors-
karsamhället ett stort ansvar för att upprätta samarbete i
olika former.

Det Ulf Sporrong och hans kollegor tittat på är i första
hand hur verksamheten är organiserad vid de olika institu-
tionerna. Enskilda projekt bedöms inte. Man har granskat
beslutsgången inom de olika sektorerna och vem det är som
beslutar om forskningens inriktning.

Utredningen visar på en hel del brister. I praktiken har
forskningen på senare tid fått en tämligen låg status inom
myndigheterna, åtminstone när det handlar om att priori-
tera forskning finansierad inom givna ekonomiska ramar.
En generell iakttagelse är vidare att målformuleringen i
många fall är otydlig. Redovisningen av forskningsresultat
är heller inte alltid tillfredställande.

– Samverkan mellan sektorn och universitetsforskningen

bör bli mycket tydligare, säger Ulf Sporrong. Det intellek-
tuella utbytet mellan institutionerna skulle kunna utvecklas
i betydande grad.

I HSFRs uppdrag ingick att komma med förslag på för-
bättringar. Det har rådet gjort.

– Ett viktig del i det hela är att återskapa forskningens sta-
tus inom de olika sektorerna. De är faktiskt ålagda att fors-
ka, säger Ulf Sporrong.

Rådet föreslår därför att vissa professurer inrättas vid uni-
versiteten men också att nya forskartjänster inrättas vid myn-
digheterna. Det senare innebär bland annat att medarbetare
utan forskarkompetens ska ges möjlighet till forskarstudier.

När det gäller bristerna i kvalitetssäkringen är rådets för-
slag att representanter från universitetsforskningen får ett
avgörande inflytande på den vetenskapliga bedömningen av
olika forskningsprojekt. Själva problemformuleringen ska
däremot grundas på myndigheternas behov.

För att nå syftet med extern insyn föreslås att tre forsk-
nings- och utvecklingsråd skapas, ett för arkivområdet, ett
för den antikvariska sektorn och ett för museerna. När det
gäller finansieringen inom dessa tre områden föreslås att de
alla även i fortsättningen får arbeta med egna forskningsmed-
el, något som är nytt för museernas del.

Det utredningen också visar är behovet av kontakter mel-
lan olika delar inom kultursektorn. Det gäller särskilt förhål-
landet mellan den fria konsten och vetenskapen.

– Vetenskapssamhällets relation till de konstnärliga hög-
skolorna är svag. En tanke är att undersöka möjligheten att
införa en forskarutbildning vid de konstnärliga högskolorna
där ett vetenskapligt, kritiskt förhållningssätt skulle utgöra
en viktig grund. Samtidigt skulle universitetsforskningen med
sina starka normativa värderingar visa större öppenhet inför
nya teorier och tankemodeller. Men här måste man gå var-
ligt fram, eftersom det handlar om att ändra djupt förankra-
de strukturer och traditioner, säger Ulf Sporrong. �

En imponerande mångfald, men samtidigt svår att överblicka. Så kan sektorforskningen
inom kulturområdet kort beskrivas. För tre år sedan fick HSFR i uppdrag av regeringen att ut-
reda hur forskningen ser ut på landets kulturmyndigheter – det vill säga de antikvariska myn-

digheter, museer och arkiv som uppbär statsbidrag med uttrycklig forskningsskyldighet.
Ett resultat är att kontakten med forskningen vid universitetet behöver stärkas.

MADELEINE SALOMON

Kulturella kontakter
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Fysikcentrum börjar ta form
Nu börjar det nya Fysikcentrum skön-
jas mot kullen upp till Roslagstulls
gamla sjukhusområde. Husets stom-
me är klar och i början av april kom-
mer taket att vara på plats. Då bör-
jar det omfattande arbetet med in-
redningen för att få lokalerna i skick
för de över 500 forskarna, lärarna
och doktoranderna som flyttar in
under nästa sommar från universite-
tet och KTH.

Totalt arbetar ungefär hundra bygg-
nadsarbetare och lika många tjänste-
män med Fysikcentrum. Det varsam-
ma arbetet med att få de flera meter
stora fönstren på plats i glasfasaden
mitt på huset är i full gång och man
börjar kunna ana hur det vackert välv-
da huset ska se ut. Men de flera hund-
ra betongfragment som fogats sam-
man och nu lyser vita med sin plast-
isolering ska först fasadbeläggas och
putsas innan huset får sin rätta gyl-
lengula färg mot slutet av året.

– Det är verkligen roligt att se hu-
set komma till, speciellt med tanke på
alla diskussioner som varit kring det,
säger Ulf Wahlgren som är förestån-
dare för Fysikcentrum och den som
följt dess historia under alla år.

Huset är ritat av den danske arki-
tekten Hennig Larsen och utsattes för
en långdragen debatt och flera rätts-
liga turer för att det skulle störa mil-
jön i Nationalstadsparken.

– Men nu när man står nere på Ros-
lagsvägen och blickar upp mot huset
bli man överraskad över hur lite det
syns, där det pekar ned mot Brunn-
sviken med sin spetsiga kortsida, sä-
ger Ulf Wahlgren.

Tidsplanen har följts bra, även om
vinterns stormar har ställt till en del
besvär. Nästan alla hantverkare för in-
redningen är också upphandlade av
Skanska, som är huvudentreprenör för
bygget.

Förutom det nybyggda huset kom-
mer Fysikcentrum även att omfatta

Det är inte bara fysikerna vid univer-
sitetet och KTH som ser fram emot när
Fysikcentrum är färdigt i mitten av
nästa år. Även forskare från kemi och
biologi kommer att flytta in i det nya
området för att samla krafterna inom
utforskandet av våra arvsanlag. Den så
kallade genomforskningen rör sig i
skarvarna mellan de tre olika ämnena
– med fysiska analysmetoder studeras
kemiska ämnen som har biologiska
effekter.

Gunnar von Heijne, professor i teo-
retisk kemi vid biokemiska institutio-
nen, tolkar på datorväg den enorma
genetiska information som blir resul-
taten från alla pågående kartläggnings-
projekt av människans och andra
organismers arvsmassa.

– Från vår synpunkt blir samlokali-
seringen mycket positiv. Vi kommer att

de k-märkta tegelhusen från gamla
Roslagstulls sjukhus. Den kulvert
som ska förbinda verksamheterna på
de två ställena börjar bli klar, men
efter att ha stått utan regelbundet
underhåll är det gamla sjukhusom-
rådet i dåligt skick.

– Husen var väldigt förfallna när vi
började arbetet och vi har en omfattan-
de renovering framför oss. Just nu håller
vi till exempel på med att bättra på skor-
stenarna till husen, säger Ivar Blacker som
är platschef för bygget.

Ulf Wahlgren hoppas att Fysikcentrum
kan bli starten på en mer genomgripan-
de upprustning av Albanoområdet.

– Nu kan man ser hur fint det skulle
kunna bli. Med ett upprustat Albano
blir också universitetet och KTH bätt-
re sammanbundna och den så kallade
Vetenskapsstaden kan verkligen börja
göra skäl för namnet. �

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: MIA ÅKERMARK

hamna nära kemister från KTH som
producerar sådana gendata vi arbetar
med, vilket ger oss en direktkontakt
med den forskningen, säger han.

Tillsammans med Gunnar von Heij-
ne kommer också strukturkemister
och molekylärbiologer som arbetar
med genomforskning vid universitetet
att flytta in ett av de gamla husen på
Roslagstulls sjukhusområde. Närheten
till fysikerna erbjuder teoretiska mo-
deller för de ofta avancerade studier-
na av biologiska molekyler. Gunnar
von Heijne hoppas också kunna rekry-
tera fler studenter och forskarstude-
rande från den mer teoretiska miljön i
nya Fysikcentrum.

Även fysikerna ser fram emot samlo-
kaliseringen. Mats Larsson, professor i
molekylfysik, arbetar bland annat med
så kallad femtokemi, alltså den teknik

Het forskning om gener gynnas 
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för att studera snabba reaktioner med
laserljus som fick årets Nobelpris i kemi.
Tidigare har tekniken mest använts för
att studera ”död” kemi, men han har
börjat applicera tekniken på hela celler
för att få veta mer om reaktionerna som
sker där.

– Det är en spännan-
de inriktning. Man tror
att många av de stora
upptäckterna framöver kommer att
komma i dessa gränsområdena mel-
lan fysik, kemi och biologi, säger
han.

Enligt honom kommer fysikerna
att vara teknikdrivande och ge nya
verktyg och data till kemister och
biologer, som utifrån det kan förstå
olika ämnens egenskaper bättre.

Per Siegbahn är professor i kvant-
kemi på Fysikum. Han forskar kring

stora biologiska molekyler. I kraftful-
la datorer beräknar hans grupp hur
dessa ser ut och reagerar – informa-
tion som är av största vikt för att för-
stå proteinernas funktioner.

– Vårt arbete har sedan flera år va-

rit inriktat mot biokemi och vi har
egentligen ganska få kontakter med
övriga fysiker här på Fysikum. Där-
för ser vi fram emot att hamna när-
mare de forskare som vi redan idag
har samarbete med, säger Per Sieg-
bahn.

Enligt Gunnar von Heijne finns det
ingen annanstans i Sverige som fors-
kargrupper från dessa ämnen sitter så
här nära varandra.

– Det kommer att underlätta för
spontana möten och gemensamma se-
minarier. Ett tecken på att vi gör rätt
är att flera av de mest prestigefulla
lärosätena i USA, till exempel Stan-
ford University, genomfört liknande

ämnesöverskridande
samlokaliseringar.

Fysikcentrum samlar
i början av april flera

internationella forskare till en kon-
ferens om tvärvetenskaplig forskning.
Bland annat kommer just forsknings-
chefer från de amerikanska förebil-
derna.

– Tanken är att de ska ge oss idéer
till hur vi ska utnyttja de nya möjlig-
heten till samarbete som Fysikcentrum
ger, säger Gunnar von Heijne. �

TEXT: ANDREAS NILSSON

av naturvetenskaplig samling
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Jörg Haider och hans högerextre-
ma Framstegsparti har dragit nytta
av de österrikiska dagstidningarna.
I ett land med få tidningar och där
de s tö r s ta  påminner  om Hänt  i
Veckan har han som mediafenomen
fått stort utrymme. Det menar Elisa-
beth Stúr, journalist och forskare
vid ins t i tu t ionen för journal is t ik,
medier och kommunikation, JMK.

Österrikes press hjälpte Haider till makten

Från början var det inte alls Jörg
Haider Elisabeth Stúr skulle stude-
ra. I sin avhandling har hon i första
hand tittat på snuttifieringen av ny-
heter i Österrike. Men strax innan
avhandlingen var färdig och skulle
läggas fram i slutet av februari hade
Jörg Haider tagit plats i regeringen,
och frågan om den österrikiska dags-
pressen hjälpt honom till makten
blev aktuell.

– Det var först när jag läste ige-
nom min avhandling som jag såg vil-
ket stort utrymme Haider faktiskt
hade i de två stora tidningarna. Då
blev det tydligt att pressen hade ett

ansvar för det som hänt i
Österrike, säger
Elisabeth Stúr.

I landet finns
bara 17 dagstid-
ningar. Den sam-
manlagda uppla-
gan är på 3 miljo-
ner. De två största
tidningarna Neue
Kronen Zeitung och
Täglich Alles har 1,5
miljoner av dessa.

I sin doktorsavhand-
ling har Elisabeth Stúr
studerat vad populistisk
nyhetsjournalistik inne-
håller. Under 90-talet
har hon i perioder varit i
Österrike och på plats
följt utvecklingen. Hon
har analyserat nyhetsrap-
porteringen i Täglich Alles.

– På texterna i den här
tidningen kan man se att
nyheterna har kortats ned
mer och mer. För att en hän-
delse ska få uppmärksamhet
ska den vara kort och rapp.
Det gäller inom alla medier.
Men tidningarna har också
gått ifrån att vara nyhetsinrik-
tade till att alltmer likna vecko-
pressen med stora rubriker och
skvaller.

Täglich Alles kom 1992 ut med
sitt första nummer. Tidningen lik-
nar Hänt i veckan och blev en suc-
cé. Förutom två inledande politis-
ka sidor längst fram i tidningen, in-
rikesnyheter och sport innehåller
den skvaller, matrecept och kändis-
reportage. Artiklarna ger läsaren en
känsla av veckotidning. Under se-
nare år har de få nyhetssidorna ur-
holkats än mer och det som ändå
tagits upp har varit populistiskt och
spelat på värderingar i samhället.
Framförallt så har tidningen precis
som den liknande Neue Kronen Zei-
tung, hela tiden varit kritisk till sit-
tande regering.

– Man har skyllt alla missförhål-
lande på socialdemokraterna. Täg-
lich Alles har dessutom ett ideolo-
giskt innehåll som bygger på folks
rädsla för vart Österrike är på väg.
Inför EU-valet drev man en stenhård
nej-linje. Till och med i ledarna
kommenterades hur illa det skulle gå
för Österrike vid ett EU-inträde.

Till skillnad från Täglich Alles
var Neue Zeitung Kronen istället
propagandister för EU. Efter valet
stoltserade de med att det var de-
ras förtjänst att majoriteten röstat
ja till EU.

– Det här visar vilken stark ställ-
ning de två stora dagstidningarna
har i Österrike, säger Elisabeth
Stúr. När det gäller den senaste ti-
dens utveckling har Täglich Alles
spelat Jörg Haider i händerna. Tid-
ningen har försökt skapa en gemen-
skap med läsaren som gått ut på att
man delat upp samhället i ”vi” och
”dom”. Eftersom man varit kritisk
till regeringen så har ”vi” represen-
terats av oppositionen med Jörg
Haider och FPÖ. ”Dom” har varit
den tidigare koalitionsregeringen
med socialdemokraterna i spetsen.
På ungefär samma sätt har Neue
Kronen Zeitung arbetat. �

MADELEINE SALOMON
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Krabbnebulosan är
resterna av en så
kallad supernova –
en exploderande
stjärna. Stjärnans
yttre delar slungas
ut i rymden medan
dess inre delar faller
ihop till en neutron-
stjärna.

I Krabbnebulo-
sans mitt finns en
neutronstjärna som
har en diameter på
endast tio kilometer
men en massa mot-
svarande en och en
halv gånger vår egen
sols massa. Denna
enormt täta himla-
kropp roterar med
30 varv i sekunden.

Krabbnebulosan
är ett av de mest stu-
derade objekten på
stjärnhimlen och
härrör från en explo-
sion som observerades av kinesiska
astronomer år 1054. I 23 dagar var su-
pernovan då synlig på himlen i dags-
ljus med blotta ögat och under natten
syntes den i nära två år. Idag kan den
ses med en vanlig kikare, men det var
inget så enkelt Jesper Sollerman använ-
de för sina studier. För att kunna se
det ultravioletta ljuset var han tvung-
en att göra sina observationer från
rymden eftersom jordatmosfären filtre-
rar bort det ultravioletta ljuset. Han
sökte och fick tid på rymdteleskopet
Hubble. Redan 1997 skulle han ha
gjort sin observationer, men precis inn-
an det var dags byttes instrumentet ut
av astronauterna på en av NASAs
rymdfärjor. En ny tid sattes upp efter

Gammal explosion fascinerar ännu

registrerade några
händelser som vi
idag känner igen
som supernovor,
bland annat alltså
Krabbnebulosan. De
senaste starka su-
pernovorna som ex-
ploderade i vår egen
galax sågs 1572 och
1604. De observera-
des även av dåtidens
europeiska astrono-
mer som Tycho
Brahe och Johannes
Kepler. Tyvärr ex-
ploderade dessa su-
pernovor bara någ-
ra år innan telesko-
pet uppfanns så någ-
ra närmare studier
kunde inte göras.
Men Tycho Brahe
kunde konstatera
att  supernovan
1572 låg längre bort
än månen, vi lket

innebar att den rådande geocentris-
ka världsbilden kunde ifrågasättas.
Idag har bortåt 1600 supernovor
upptäckts och varje år tillkommer
drygt 100. De ligger dock alla i av-
lägsna galaxer, och vi väntar fortfa-
rande på nästa ljusstarka supernova
i Vintergatan.

Förutom Krabbnebulosan har Jesper
Sollerman också studerat supernovan
1994W i sin avhandling. Den visade sig
slunga ut förbluffande lite nickel, ett
grundämne som vanligen bildas vid en
supernovaexplosion. En slutsats av det-
ta kan vara att ett svart hål har ska-
pats i supernovans mitt. �

TOMMY RINGART

reparationerna, men då började ett när-
liggande instrument att läcka och Jes-
per Sollerman fick vänta igen. I janua-
ri 1999 fick han så äntligen sina data.

Dessa visade att det finns ett skal av
materia runt Krabbnebulosan som fors-
karna tidigare inte hade sett. Man kun-
de också konstatera att detta skal inne-
håller en del av den massa och energi
som supernovaexplosionen en gång
släppte lös och som man inte kunnat
spåra tidigare. Den här materian rör sig
utåt med stor hastighet, flera tusen ki-
lometer i sekunden.

Kinesiska astronomer har under
två tusen år gjort ganska kompletta
registreringar av nya stjärnor. De
kände sin stjärnhimmel väl och de

Några av supernovan Krabbnebulosans mysterier
har kommit närmare sin lösning. I en ny doktorsav-
handling i astronomi presenterar Jesper Sollerman
för första gången belägg för att Krabbnebulosan

har ett yttre skal.
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sverige har cirka 3 500 sockenkyrkor spridda
över hela landet. Med sin omgivande miljö erbjuder de
ett enastående forskningsmaterial. För första gången
håller alla dessa kyrkor nu på att samlas i en jättelik
databas inom ett projekt vid kulturgeografiska institu-
tionen.

– Länsstyrelserna har hand om kulturmiljövården i lan-

kyrksamma kulturgeografer
på kartläggning

det, vilket innebär att man har en hel del uppgifter om
sina enskilda kyrkor, säger Kristina Franzén som arbe-
tar med dokumenteringen som doktorand på kulturge-
ografiska institutionen.

– Men ingen har överblick över alla kyrkor, eftersom
man aldrig tidigare har kartlagt varenda en som finns
runt om i landet på det sätt vi gör, forsätter hon.

Österplana stora kyrka står idag oanvänd större delen av året och används nästan bara till konserter. Den byggdes
gemensamt av Österplana och Kestad socknar på Kinnekulle 1877. Kestad rev aldrig sin medeltidskyrka som planerat, utan
restaurerade den. Ett nytt kapell uppfördes också 1912 i tätorten Hällekis, dit de flesta flyttade under 1900-talets första år.
En liknande kyrkosituation finns på många håll i landet och alla sockenkyrkor studeras nu i en stor kartläggning.



SU-NYTT 2/2000 11

Tillsammans med nio kolleger deltar Kristina Franzén i
det tvärvetenskapliga forskningsprojektet som stöds av
Riksbankens jubileumsfond. Syftet är att med utgångs-
punkt från databasen vetenskapligt analysera kyrkobyg-
gandets utveckling, utbredning och regionala variatio-
ner, samt sätta in kyrkorna i deras bebyggelsehistoria och
kulturvetenskapliga sammanhang. I tre delprojekt kom-
mer man att specialstudera valda områden med konst-
vetenskaplig, kulturgeografisk och religionsvetenskaplig
inriktning.

– Nyligen presenterade vi det vi gjort hittills inom ra-
men för projektet för Riksbankens jubileumsfond. De var
mycket nöjda och vi har fått möjlighet att söka pengar
för ett extra år, säger Kristina Franzén.

När kartläggningen är färdig ska den finnas både i form
av en databas och en publikation illustrerad med kartor
och bilder, som ska vara tillgänglig för forskare, använ-
dare inom kulturmiljövård och Svenska Kyrkan.

– Uppdelningen som nu skett mellan kyrka och stat stäl-
ler nya krav på kunskap och en total överblick. Därför är
den här kartläggningen viktig, säger Kristina Franzén. �

TEXT: MADELEINE SALOMON
FOTO: KRISTINA FRANZÉN

Törnfalls sockencentrum i Småland utgör riksintresse för
kulturmiljövården. Den före detta komministergården
används idag som församlingshem.

Eriksbergs församling i Västergötland hade år 1995 endast 199 invånare. Försam-
lingen har två kyrkor att vårda, dels den här medeltidskyrkan, dels en kyrka byggd
1885. Medeltidskyrkan är idag lagom stor för församlingen, vilket väcker frågan om
vad man ska göra med 1800-talskyrkan. Blir den vandrarhem eller konsthall i
framtiden? Eller kommer den kanske att rivas?
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Under mottot att förvandla ekologisk
vetenskap ti l l allmän vetskap har
Christina Schaffer och Louise Hård af
Segerstad dragit ut för att erövra vårt
intresse. Genom att låta forskningen
möta reklamvärlden hoppas de kun-
na få upp ögonen för universitetets
miljöforskning.

Det hela började med en kurs där Carl
Folke, professor i naturresurshushåll-
ning, berättade om hur vi människor är
beroende av jordens känsliga ekosys-
tem. Åhörarna blev fascinerade över att
det var så dåligt känt, och eftersom någ-
ra av dem arbetade inom reklamvärl-
den föddes idén till att göra något till-
sammans.

Idag heter frukten av mötet Albaeco,
en förening som ska öka folks förståel-
se för ekologi. I styrelsen sitter Carl Fol-
ke och doktorander från universitetet,
tillsammans med folk från reklam-, me-
dia- och ekonomibranschen. Man har
fått stöd av Alba Langenskiölds stiftel-
se samt Oscar och Maria Ekmans do-
nationsfond.

Louise Hård af Segerstad är sakkun-
nig på Albaeco och samarbetar med
Christina Schaffer som sitter på univer-
sitetets Centrum för naturresurs- och
miljöforskning (CNM).

– Vi vill ge en djupare förståelse av
hur allt hänger samman, förklarar de i
en mun.

– Eftersom miljödebatten ofta är så
polariserad vill vi försöka ge en mer rea-

Miljöforskning och reklam i samarbete TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: MIA ÅKERMARK

Christina Schaffer och Louise Hård af
Segerstad arbetar inom föreningen Al-
baeco, som med reklamkunskaper för-
söker få ut vetenskapliga rön. De tyck-
er att viktig forskning kring ekosystem
förtjänar att få större uppmärksamhet.

listisk bild utifrån ekologisk forskning,
varken tala om katastrofer eller skön-
måla som vissa teknikoptimister, förkla-
rar Christina Schaffer.

Informationen lägger de ut på Alba-
ecos hemsida. Urvalskriteriet för vad de
försöker snappa upp är ”Det här är nå-
got alla borde veta!” I början fick de
leta aktivt, men nu börjar forskarna
höra av sig själva.

– Det är också tanken – att utnyttja
det enorma kontaktnät som finns ge-
nom alla forskare som pratar med kol-
legor och läser vetenskapliga artiklar,
förklarar Louise Hård af Segerstad.

Med sin bakgrund från bio-geolinjen
vid universitetet ”översätter” hon de

vetenskapliga rönen. Den enklare tex-
ten ger hon sedan till Albaecos andra
anställda – copywritern Karin Bille, som
angriper den med sina reklamögon.

– Sedan får vi försöka göra den lock-
ande genom att skära ned och skruva
till, samtidigt som vi vill vara korrekta
i vår information vilket är en utma-
ning, säger Louise Hård af Segerstad.

Texter om miljöstörande räkodling
och värdet av regnskogen är exempel
som de lyckats med. På hemsidan där
de ligger finns också referenser till ve-
tenskapen bakom texterna om man vill
läsa vidare. Tanken är att de ska fung-
era som faktabakgrunder till journalis-
ter och politiker. Till exempel kommer
Albaeco att lägga ut material om vatt-
nets roll i ekosystemen i samband med
att EUs ministerråd träffas i slutet av
mars för att diskutera sådana frågor.

– I framtiden ser vi också uppdrags-
utbildning inom ekologi som en intres-
sant nisch, säger Christina Schaffer.

Albaeco och CNM har även ordnat
en doktorandkurs i populärvetenskap-
lig presentation under vintern. De 25
som deltog fick bland annat pröva på
att göra kortfilmer om sin forskning.

– Men även om forskarna kan förkla-
ra sin forskning kan det vara svårt att
komma i kontakt med medierna. Det
hoppas vi kunna underlätta inom Alba-
eco, säger Louise Hård af Segerstad. �

Albaecos hemsida finns på
www.albaeco.com.

Ekosystem har, precis som
flygplan, konstruktioner
som gör att de fungerar
även efter ett visst mått av
störning. Ett dussin skru-
var, eller ett dussin arter,
kommer vi aldrig att sak-
na. Å andra sidan kan den
trettonde skruven som
ramlar från landningsstäl-
let eller den nyckelart för
kvävets kretslopp som
försvinner, få mycket all-
varliga konsekvenser.

biologerna anne och paul
ehrlich
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• Institutionen för lingvistik för en in-
formationsskrift om barnets tidiga
tal- och språkutveckling, som ska
kunna delas ut på till exempel bar-
navårds- och vårdcentraler.

• Juristcentrum för att finna nya nä-
ringslivskontakter genom att mark-
nadsföra jurister och utbildningen.

• Företagsekonomiska institutionen
har två projekt, dels för en lanse-
ring av ett alumninätverk och för
uppsökande verksamhet till av-
gångsstudenter i gymnasieskolan i
stockholmsregionen, dels för att eta-
blera ett forum via Internet kring
risker och management.

• Institutionen för internationell pe-
dagogik för att samverkan med fri-
skolor med islamisk inriktning.

• Nationalekonomiska institutionen
för ett webb-baserat nationalekono-
miskt forum, i första hand för gym-
nasieskolans elever och lärare.

• Matematiskt-naturvetenskapliga fa-
kulteten för att utveckla en elektro-
nisk frågelåda som vänder sig till
skolans lärare och elever.

• Fysikum för att upprätthålla och ut-
veckla Vetenskapslaboratoriets sats-
ning mot skolan och allmänheten.

• Kemiska sektionen för projektet
”Kemin i samhället”, som vill ge
ökat stöd och information till i för-
sta hand skolan om kemi i allmän-
het och vid Stockholms universitet.

• Universitetsbiblioteket för att byg-
ga upp ett regionalt informations-
centrum vid Asienbiblioteket.

• Studentkåren har två projekt, dels
för stöd att genomföra fakultetsför-
eningarnas arbetsmarknadsdagar,
dels för affärsplanetävlingen Ventu-
re Cup Öst.

• Forskardagens projektgrupp för stöd
att genomföra forskardagen 2000.

Projekt som fått stöd för
ökad samverkan

Tretton av mer än trettio ansökningar
fick del av de pengar som avsatts för
samverkan med det omgivande sam-
hället. Under åren 2000, 2001 och
2002 ska varje år 2,5 miljoner kro-
nor fördelas av universitetsstyrelsen.
Ett projekt vid institutionen för inter-
nationell pedagogik rör islamiska
skolor.

– I mötet mellan olika kulturer i da-
gens skola finns en dynamik som är
spännande, men samtidigt inte pro-
blemfri. Vi vill tillsammans med lära-
re och skolledare i friskolor med isla-
misk trosinriktning försöka hitta pe-
dagogiska verktyg för att hantera den
mångkulturella blandningen.

Så förklarar Åsa Brattlund, dokto-
rand vid institutionen för internatio-
nell pedagogik, det projekt hon fått
pengar för.

– Vi är helt beroende av de här med-
len för att kunna komma igång och
ska också söka EU-pengar för att uti-
från ”den mångkulturella skolan” ge-
nomföra ett samarbete med lärarut-
bildningsinstitutioner i Italien och
Spanien, berättar hon vidare.

Projektet kommer gå till så att 15-
20 lärare och skolledare från islami-
ska grundskolor går en fempoängs-
kurs på universitetet med start i juni.
Innehållet i kursen ska bygga mycket
på kursdeltagarnas erfarenheter. Till-
sammans ska de med föreläsare från
flera olika institutioner vid universi-
tet leta efter de synsätt som är gemen-
samma i de olika kulturerna. Exem-
pel på frågeställningar är; Finns det en
brygga mellan den islamiska kun-
skapssynen och den som kommer
fram i den svenska läroplanen? Och
hur kommer dessa synsätt till uttryck
i det praktiska skolarbetet? Även fö-
reläsare utanför universitetet kommer
att anlitas, bland annat muslimer som
är akademiker. Åsa Brattlund tycker
att det är viktigt att komma ihåg att
det inte bara finns kulturskillnad mel-

Medel för samverkan med det omgivande samhället

Kulturmöten på islamiska grundskolor

lan den islamiska världen och den
svenska. Eleverna kan i de här fris-
kolorna komma från så vitt skilda län-
der som Iran, Jordanien, Tunisien,
Somalia, Turkiet, Bosnien, Finland
och Sverige.

– Det är viktigt att kunna belysa att
det även inom den islamiska världen
finns olika synsätt och att det pågår
en utveckling även här inom det pe-
dagogiska området.

Efter det inledande fem poängen ska
sedan kursdeltagarna kunna gå vida-
re och läsa totalt 25 poäng. �

TEXT: TOMMY RINGART
FOTO: MIA ÅKERMARK

Hur samspelar den islamiska synen på
kunskap med skolans läroplan i det
dagliga arbetet? Islamiska skolan i Kis-
ta är en av de skolor där den frågan ska
undersökas i ett projekt som fått peng-
ar för utåtriktad verksamhet vid uni-
versitetet.

TOMMY RINGART
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Universitetets rektor blir hedersdoktor
Rektor Gustaf Lindencrona, professor i fi-
nansrätt, blir i maj promoverad till juris
hedersdoktor vid Helsingfors universitet.
Han hedras främst för sitt långvariga ord-
förandeskap för Nordiska skattevetenskap-
liga forskningsrådet där han främjat nord-
iskt skattevetenskapligt samarbete. Juridis-
ka fakulteten vid Helsingfors universitet
promoverar hedersdoktorer endast vart ti-
onde år. Förutom Gustaf Lindencrona pro-
moveras bland annat Finlands president
Tarja Halonen och domaren i EG-domsto-
len Leif Sévon.

www.sus.su.se/gadden/
Gaudeamus har fått nya kläder. Nu kan man besöka den
nya hemsidan för Studentkårens tidning när pappers-Gad-
den har tagit slut. Här finns självklart artiklar kring stu-
dentfrågor, men man tar också upp ämnen som rör hela
universitetet. Eller varför inte prova på något av de billiga
recepten på goda och billiga soppor?

Nya regler för datoranvändning
Nu gäller nya föreskrifter för anställda och studenter som
använder universitetets datorer. De ersätter den tidigare
ansvarsförbindelsen och alla berörda måste nu informeras
om de nya föreskrifterna samt skriftligt godkänna dem.
Frågor kan IT-koordinator Kjell Gullberg svara på, tel 16
22 94 eller e-post kjell.gullberg@tb.su.se. Föreskrifterna
finns på www.su.se/IT/ITplanering.html.

IT •  info

sajttips
www.suhf.se
Sveriges universitets- och högskoleförbund har landets samt-
liga 39 universitet och högskolor som medlemmar. Förbun-
det är en arena för diskussioner och ställningstagande i hög-
skolepolitiska frågor, både inåt och utåt. På deras hemsida
går det att följa vilka aktuella frågor man arbetar med och
även hämta hem intressanta utredningar och rapporter.

nytt på webben

Första kvinnan leder forskningsråd
Madeleine Leijonhufvud, professor i
straffrätt vid universitetet, blir ny huvud-
sekreterare för Humanistisk-samhällsve-
tenskapliga forskningsrådet (HSFR).

Hon blir den första kvinnan som är
huvudsekreterare för ett forskningsråd.
Uppdrager börjar 1 juli och gäller un-
der tre år framåt.

Ny redaktör för SU-Nytt
Från och med nästa nummer heter
SU-Nytts redaktör Maria Sandqvist.
Sedan i höstas arbetar hon på infor-
mationsenheten med bland annat In-
sidans nyhetsblad. Hon är 26 år, har
tidigare läst svenska, engelska och
ryska vid Stockholms universitet och
har ett förflutet som skattmästare i
Humanistiska föreningen.

Maria Sandqvist nås på tel 16 13 77,
e-post maria.sandqvist@info.su.se.

Vetenskapsakademien prisar teoretiker
Eva Lindroth, universitetslektor i atom-
fysik, har av Kungliga vetenskapsakade-
mien tilldelats Wallmarkska priset till-
sammans med docent Kurt Johansson,
KTH, för sina teoretiska insatser. Eva
Lindroth har arbetat med utveckling av
relativistiska metoder att beräkna atom-
ära mångpartikeleffekter.
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Om människan och
andra arter
Vi är alla olika, ja till och med
unika. Ändå visar modern gene-
tisk forskning att vi är mer lika
än vi vanligen tror. Forskarna
menar nu att man kan ifrågasät-
ta rasbegreppet när det gäller oss
människor. I Vetenskapens lust-
gård – som är ett samarbete mel-
lan universitetet, Kungl veten-
skapsakademien, Naturhistoris-
ka riksmuseet och Bergianska
trädgården – kan du ta del av
den senaste kunskapen inom
detta område. Besök någon av
de spännande debatter, föreläs-
ningar och vandringar som äger
rum den 6-14 maj.

I år kommer denna populärve-
tenskapliga satsning att syna be-
greppen arter, raser, vårt ur-
sprung och den eviga konflikten
mellan arv och miljö. Det kom-
mer att handla om både växter
och djur, människor förr och
människor idag. Föreläsare är
några av landets främsta forska-
re och vetenskapsjournalister.

Program kommer att skickas
till institutionerna och finns på
www.vetenskapenslustgard.org.

Forskning om forskning
Sister – Institutet för studier av
utbildning och forskning (på eng-
elska Swedish Institute for Stu-
dies in Education and Research)
– är ett nystartat institut som
med vetenskapliga metoder kom-
mer att studera utbildning, forsk-
ning och innovationsprocessen i
hela samhället. Bakom Sister står
en förening bestående av fyra
akademier och fyra forskningsfi-
nansierande stiftelser. Läs mer på
www.sister.nu.

Ny restaurang vid Brunnsviken
Den gamla trädgårdsvillan i Frescati Hage har
blivit restaurang. Stockholms universitets stu-
dentkår har bekostat en renovering av villan
som förutom mat logerar fungerande kakelug-
nar, sköna biofåtöljer, biljardbord och flipper-
spel. Cafét drivs av samma personer som dri-
ver Café Bojan och menyn består av klassisk
husmanskost i modern tappning. Telefonnum-
ret till restaurangen är 673 20 29.

Tusen tack!
Redaktionen ber att få fram-
föra sitt allra varmaste tack
till alla er som hörts av och
gratulerat till nya SU-nytt. Vi
är rörda och glada.

Inget fel i Ladok
Det var inte ett fel i betygs-
databasen Ladok som gjor-
de att juristlinjen fick för
låga examinationssiffror i
Högskoleverkets utvärdering
av juristlinjen, som uppgavs
i förra numret av SU-Nytt.
Det tycks snarare vara så att
siffrorna för december inrap-
porterades för sent för att
komma med i statistiken.
Något man nu åtgärdat på
Juridicum och examinations-
talen för juristerna i Ladok
har också ökat markant.

RÄTTELSE

Vinnande snabbmat
Ett nytt koncept för en snabb-
matskedja hörde till de tio affärs-
idéer som belönades när andra
steget i affärsplanetävlingen Ven-
ture Cup avgjordes den första
mars. Bakom förslaget står brö-
derna Per och Karl Henriksson.
Per läser på juristlinjens åttonde
termin och Karl har läst till ci-
vilekonom vid universitetet. De
vill inte avslöja mer än att det
handlar om ett snabbmatkoncept
som ännu inte finns på markna-
den. Slutvinnaren i Venture Cup
koras i Aula Magna den tredje
maj.
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Mäktigt requiem i Aulan
Fem körer med 120 sångare framförde i mitten
av februari Gabriel Faurés mäktiga Requiem till-
sammans med Stockholms universitetsorkester
och solister inför en fullsatt Aula Magna.

Man sjöng också Jan Sandströms Across The
Bridge Of Hope som framfördes av körer värl-
den över under millennieskiftet.

I år var det andra gången körerna och orkes-
tern samlades för en gemensam konsert, som där-
med blivit en uppskattad tradition.
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Rektor Gustaf Lindencrona samman-
fattar 1999 som ett år med både posi-
tiva resultat och viss oroande utveck-
ling.

– Vi har klarat de krav som reger-
ingen ställt på oss när det gäller hel-
årsprestationer och det är glädjande.

Stockholms universitet har också
uppfyllt kraven på antalet forskarexa-
mina och snudd på även antalet ma-
gisterexamina vilket är bättre än vän-
tat. Prestationsgraden i grundutbild-
ningen har förbättrats i förhållande till
1998.

– Det är glädjande att vi fått så
många nya professorer. Det visar på
den höga kompetens som finns hos
Stockholms universitets lärare, fortsät-
ter rektor. Det är särskilt roligt att vi
har så stor andel nya kvinnliga profes-
sorer.

Under året har arbetet med nya lo-
kaler fortsatt, bland annat för institu-
tionen för data- och systemvetenskap
i Kista och med byggandet av Fysik-
centrum och företagsekonomiska insti-
tutionens nya lokaler i Kräftriket. Ar-
betet med ett kårhus har också gått
framåt.

– Det är roligt att Aula Magna och
Studentpalatset har blivit sådana suc-
céer. Men vi har också problem, säger
rektor. Framför allt är det den mins-
kade ersättningen per student som oro-
ar eftersom det innebär att institutio-
nerna måste skära ner på antalet un-
dervisningstimmar vilket medför en
större belastning på lärarna.

Årsredovisningen:

Många examina och
nya professorer

Generellt är söktrycket till utbild-
ningarna fortsatt starkt men det har
minskat inom vissa ämnen, framför allt
språk och naturvetenskapliga ämnen.

– Detta problem arbetar fakulteter-
na med genom att bland annat om-
fördela platser och satsa mer på att
informera om sina utbildningar, sä-
ger rektor.

Det minskade antalet nyantagna
forskarstuderande, en följd av fors-
karutbildningsreformen, har slagit
hårt mot den humanistiska och sam-
hällsvetenskapliga fakulteten.

– Om inget händer kommer det att
vara ont om disputerade humanister
i framtiden, varnar rektor.

De olika problemen är inte unika
för Stockholms universitet men något
som är extra problematiskt för Stock-
holms universitet är bostadssituatio-
nen.

– Det känns inte bra att studenter
som vill läsa här inte kan det på
grund av bostadsbrist, säger Gustaf
Lindencrona. Vi arbetar tillsam-
mans med studentkårerna och i
rektorskonventet för att påverka
politikerna i den här frågan.

En följd av bostadsbristen är
att andelen studenter som inte
kommer från Stockholm mins-
kat under året.

1999 innebar ett under-
skott på 11,5 miljoner kro-
nor, en förbättring jämfört
med prognosen på 19 mil-
joner kronor.

– Även om underskottet är en halv
procent av den totala omsättningen
så är det ändå ett resultat som bör
mana till fortsatt försiktighet med
ekonomin, säger rektor Gustaf Lin-
dencrona. �

MARIA SANDQVIST

Årsredovisningen finns att beställa
hos planeringsenheten, Martin Mel-
kersson, tel 16 29 06, e-post
martin.melkersson@planering.su.se.
Den finns också att ladda ner i pdf-
format på www.planering.su.se/sidor/
arsred99.html.

FAKULTET 1999 1998 1997

Humanistisk 33 26 110
Juridisk 9 7 10
Samhällsvetenskaplig 84 124 123
Matematisk-

naturvetenskaplig 137 170 122

Totalt 263 327 365

Nyantagna till forskarutbildning budgetåret 1999 med jämförelsetal för
tidigare år.

1900-talets sista år var på det hela taget ett bra år för
Stockholms universitet om man ser till hur universitetet kla-
rat de mål regeringen ställt upp. Bland annat uppnåddes
kravet för andelen nya kvinnliga professorer med bred
marginal.
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Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
– Våra forskare är väldigt duktiga och
fortsätter att vara framgångsrika. Det
syns inte minst på deras förmåga att
ta hem forskningsanslag utifrån i kon-
kurrens med forskare från övriga
Sverige och världen, berättar Henning
Rodhe, dekan för den matematisk-na-
turvetenskapliga fakulteten.

Arbetet med att få en mer funktio-
nell struktur på verksamheten genom
att slå ihop små institutioner till stör-
re och mer slagkraftiga enheter har
fortsatt under 1999. Flera naturveten-
skapliga utbildningar har dock pro-
blem, framför allt med rekryteringen.

– I framtiden kan vi komma att få
svårt att uppfylla vårt åtagande, tror
Henning Rodhe. Antalet studenter
som går ut gymnasiet räcker inte till
att fylla platserna.

För att förbättra situationen kom-
mer man att satsa mer på information
och utåtriktad verksamhet samt göra
kurserna mer attraktiva genom bland
annat nya pedagogiska grepp.

Juridiska fakulteten
Under året gjorde Högskoleverket en
utvärdering av Sveriges juristutbild-
ningar. En av rekommendationerna
var att göra utbildningen mer rele-
vant, något som den juridiska fakul-
teten redan påbörjat. Claes Sandgren,
dekan för den juridiska fakulteten,

nämner som exempel kombinations-
utbildningar där studenterna ska kun-
na kombinera juridiken med något an-
nat, till exempel språk.

– Det är viktigt att fortsätta ta reda
på vad de utexaminerade jurister som
inte arbetar inom de traditionella yr-
kena arbetar med för att kunna fort-
sätta anpassa utbildningen, säger
Claes Sandgren.

Ett problem är de knappa resurser-
na per student. Claes Sandgren menar
att eftersom många av studenterna
inte får möjlighet att göra tingstjänst-
göring efter sin utbildning behövs re-
surser till intensiva övningar, som till
exempel rättegångsspel.

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Den samhällsvetenskapliga fakulteten
uppfyllde 1999 års ordinarie uppdrag
men inte vissa delar av det extraupp-
drag man tagit på sig. Förklaringen
är enligt Eskil Wadensjö, dekan för
den samhällsvetenskapliga fakulte-
ten, att en del studenter avbryter sin
utbildning tidigare på grund av den
starka arbetsmarknaden men också
det minskade söktrycket.

– Vi måste anpassa utbildningarna
efter vad studenterna söker sig till.
Därför har vi infört nya täta uppfölj-
ningar som innebär att vi snabbare
kommer att kunna möta studenter-
nas önskemål genom att till exempel

fortsätta omfördela våra resurser.
Under året har ett nytt institut star-

tat, Institutet för drog- och alkohol-
forskning, något Eskil Wadensjö är
stolt över.

Humanistiska fakulteten
Humanistiska fakulteten tvingas be-
tala tillbaka nästan sex miljoner kro-
nor till universitetet som en följd av
icke fullgjorda helårsprestationer.

– Vi håller just nu på att flytta om
helårsprestationer och det är en
smärtsam process, säger Willmar
Sauter, dekan för humanistiska fakul-
teten.

Ett problem som kommer att av-
spegla sig längre fram är det sjunkan-
de antalet nyantagna doktorander, en
följd av forskarutbildningsreformen.

– Det kan vara svårt att hitta före-
tag som vill sponsra en avhandling
om till exempel medeltidslatin men
det är samtidigt en utmaning, menar
Willmar Sauter. Vi får kanske gå lite
mer okonventionella vägar för att
skaffa finansiering.

För att råda bot på det minskade
söktrycket inom språken anser Will-
mar Sauter att man måste lyfta fram
och bättre marknadsföra den oerhör-
da variation och bredd som finns vid
Stockholms universitet. �

MARIA SANDQVIST

Budgeterat Utfall
antal helårs- helårs-

FAKULTETSNÄMND prestationer prestationer

Historisk-filosofisk 2 475 2 365
Språkvetenskaplig 1 878 1 729
Juridisk 2 066 2 143
Samhällsvetenskaplig 6 803 6 741
Matematisk-
  naturvetenskaplig 1 584 1 583

Budgeterat och uppnått antal helårsprestationer per fakultetsnämnd
1999.

MAGISTEREXAMINA

Målet för 1997-1999 är enligt regleringsbrevet 2 200. Det totala antalet
magisterexamina under perioden 1997-1999 uppgick till 2 198.

FORSKAREXAMINA

Examensmålet för treårsperioden 1997-1999 är enligt regleringsbrevet
267 för det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet och
289 för det naturvetenskapliga vetenskapsområdet.

Antalet examina under samma period uppgick inom det humanistisk-
samhäl l svetenskapl iga vetenskapsområdet  t i l l  298 och inom det
naturvetenskapliga till 302,5.

Minskat söktryck och färre forskarstuderande oroar fakulteterna
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VISSTE DU ATT ...

... direktsänd radio från Café Trean ut-
anför biblioteket. En eftermiddag i slu-
tet av februari ljuder två uppställda
högtalare ut P1 över borden. Några
minuter över fyra säger så rösten att
det är dags för Studio Ett ”… och vår
första timme sänder vi från Stockholms
universitetet.” Plötsligt lyssnar hela
Sverige på när programledaren Karin
Petterson framför oss förklarar att da-
gens ämne är konstnärers villkor.

En radiosändning visar sig vara be-
tydligt yvigare än man kan tro. Snabbt
samlas också en nyfiken skara med
folk. Sveriges Radio har under vintern
sänt en serie med Studio Ett från Café
Trean. Ämnena har varierat från por-
nografi till IT-företag och Susanna Ei-
nerstam som är producent för pro-
grammet förklarar att det har funge-
rat jättebra och att hon är nöjd med
uppslutningen. Förmodligen blir det en
fortsättning även under hösten.

Karin Petterson kryssar mellan två
höga bord. Här står konstnären Mikael
Richter, politikern Madeleine Sjöstedt,
Anders Karlsson som ansvarar för
sponsring på Telia samt Alexander
Bard. Till sin hjälp att tycka till kring
konstnärers villkor, sponsring och
möjligheten av dra av inköp av konst
har de en panel med studenter.

Under sändningen deltar också
Konstfackstudenten Sara Nilsson med
en installation. Hon har tagit med sig

sin son Måns och iklädd förkläde för-
söker hon få hjälp med ”allt det man
inte hinner med hemma” – en hög med
tvättade strumpor som ska paras ihop,
blommor som behöver planteras om,
en trasig lekvagn som ska limmas ihop,
bullar som ska bakas…

Trots den stora folkmassan som in-
tresserat samlas utanför kaféet är det
dock lite klent med hjälpsamheten.
Man verkar hellre vilja vara åskådare
än gripa in i handlingen. Inte ens den
skål med godis Sara Nilsson har med
sig som belöning hjälper.

Innan de fyrtiofem minuterna är över
hinner Alexander Bard slå fast att den

statligt avlönade konstnären bara kom-
mer att vara en hundraårig parantes i
historien, eftersom vi inte kommer att
ha råd med den lyxen om några år.
Mot synen att man ger stöd till konst-
närer bara för att vara schysst oppo-
nerar sig Mikael Richter. ”Konstnärer
gör omgivningen mindre ful och
skrämmande – vi räddar faktiskt värl-
den”. Karin Petterson lämnar över till
studion igen och Pinochets hemresa till
Chile. Folksamlingen utanför Café Tre-
an skingras sakta. �

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: MIA ÅKERMARK

JAG HAMNADE PÅ ...

Jag tycker att det är beklagligt att
endast ekonomer uttalar sig i sam-
häl lsdebatten.  Humanister  måste
också reagera och bidra. Som fors-
kare får man en megafon. Därför
finns det en skyldighet att förklara
kunskapen enkelt.

mattias gardell, forskare vid centrum
för invandringforskning i DN

... Stockholms universitetet har fått pris
för sitt arbete med funktionshindrade
studenter. Ti l lgänglighetspriset som
Nordiska handikappolitiska rådet delar
ut är en skulptur av konstnären Britt
Ingrid Persson. Det är andra gången rå-
det utser de främsta lärosätena i Nor-
den och universitetet berömdes bland
annat för den handbok man tagit fram
åt funktionshindrade studenter. Stock-
holms universitetet delar äran och pri-
set med Oslo universitetet.

Sveriges Radios P1 har under vintern sänt en serie Studio Ett-program från
universitetets Café Trean.
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Stockholms universitets campus
sträcker sig från Bergianska trädgår-
den i norr till Sveaplan i söder. Att ta
en promenad runt campus är därför
något som kräver lite tid. Men det är
det värt. Stockholms universitet är
beläget i världens första nationalstads-
park och området har också beskri-
vits som en arkitekturpark. Här finns
flera byggnader som är ritade av kän-
da arkitekter. Om dessa byggnader
och dess arkitekter kan man nu läsa i
en arkitekturguide som tagits fram av
enheten för byggnadsplanering, till-
sammans med Akademiska hus. Gui-
den i passande fickformat är utmärkt
för en vandring runt campus.

Vandringen kan till exempel ta sin
början vid Sveaplan som från början
var ett av de fem första flicklärover-
ken i Sverige. I guiden kallas Sveaplan
”en av kronjuvelerna i den svenska
funktionalismens historia”. Från Svea-
plan kan man strosa längs Brunnsvi-
ken bort till Kräftriket, där veterinär-
högskolan huserade förut, och Fresca-
ti hage som förut hörde till Skogshög-
skolan och Statens skogsförvaltning-
sanstalt. Så småningom kommer man
till Södra huset som skiftar i olika blå

En vandring i arkitekturparken
nyanser beroende på himlens färg. Ar-
kitekt är David Helldén som även ri-
tat tunnelbanans entréhall, nu inklädd
i tegel, och ett av hötorgshusen. Om
Helldén kan man dessutom läsa att han
samarbetade med konstnären Olle
Baertling som bland annat gjort de
hängande färgorglarna i Södra husets
korridorer och skulpturen YZ som står
mellan hus A och Lantis.

Från Södra huset går vandringen
förbi Bloms hus, ett trevåningshus
med franskinspirerad empirefasad
som är byggt 1838 och uppkallat ef-
ter sin arkitekt Fredrik Blom. Om man
sedan fortsätter en bit på gångvägen
bort mot tunnelbanan kan man ge-
nom att snurra ett varv se arkitekten
Ralph Erskines fem skapelser; Allhu-
set som byggdes 1980, universitetsbib-
lioteket 1982, Frescatihallen 1983,
Juristernas hus 1990 och Aula Mag-
na 1997. Ralph Erskine beskriver själv
universitetsbibliotekets exteriör som
ett försök till en estetisk brygga mel-
lan Södra huset och Arrheniuslabora-
toriet. Via den bryggan kommer man
så till Arrheniuslaboratoriet som fak-
tiskt är arkitekten Carl Nyréns första
prefabricerade hus. Nyréns ursprungs-

idé var att hela campus skulle byggas
upp av ett generellt stomsystem av
betongelement.

Nära Arrheniuslaboratoriet ligger
Frescati backe med sina tegelbyggna-
der som innehåller allt från kontors-
till laboratorielokaler. Mellan Arr-
heniuslaboratoriet och Geovetenskap-
ens hus ligger Greens villa där det en
gång i tiden låg ett rosarium med över
4 000 rosor. Det solfjädersformade
Geovetenskapens hus är ritat av Ny-
réns arkitektkontor och stod klart
1997. Genom att gå under Roslags-
vägen hamnar man slutligen vid Berg-
ianska botaniska trädgården som har
funnits i Frescati ända sedan 1885.
Om hur sedermera Stockholms uni-
versitets campus växte fram på det
som från början var jordbruksmark,
klosterjord, jaktmark, friluftspark och
experimentalfält kan man läsa mer om
i guiden.

Att läsa arkitekturguiden är ett in-
tressant och roligt sätt att se campus
med lite andra ögon och upptäcka det
man ser varje dag men kanske ändå
inte ser. Arkitekturguiden är gratis
och finns i informationsdisken utan-
för universitetsbiblioteket. �

TEXT: MARIA SANDQVIST/FOTO: MIA ÅKERMARK

I gamla Sveaplans gym-
nasium sitter sedan fyra
år institutionen för soci-
alt arbete. Huset som är
byggt 1935 är ett av de
vackraste exemplen på
funktionalismens arki-
tektur och en bra start-
punkt för en rundvand-
ring på universitetets
campus vidare norrut
med den nya arkitektur-
guiden i handen.
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Det är alldeles tyst i salen när Anne-
lie Berglund för sin klients talan. Ett
allvarligt miljöutsläpp i havet har
drabbat en man som driver ett café
vid stranden. Nu kräver han skade-
stånd och andra åtgärder. Hon läg-
ger fram sina argument i fallet och
svarar kort och koncist på rättens alla
frågor, nästan utan att hämta andan.

Rätten består i det här fallet av Anne-
lie Berglunds studentkamrater på ju-
ristlinjen, Christian Pernhorst och Eva
Grandestedt samt Patricia Shaughnes-
sy, doktorand och kursansvarig på in-
stitutionen. Det är också hon som in-
struerar studenterna i detta rättegångs-
spel. Hon avbryter, kommenterar och
diskuterar efteråt vad som saknades
vid pläderingen och vad som varit bra.

Studenterna utgör det lag, där ock-
så Christian Franklin ingår, som den
här månaden åker till Luxemburg för
att delta i finalen i den prestigefyllda
rättegångstävlingen som äger rum in-
för EG-domstolen.

Det är sjätte gången på åtta år som
ett studentlag från Stockholms univer-
sitet går till final. I den här omgången
har cirka 90 lag tävlat och nu möts de
fyra bästa lagen.

Stockholms universitet kommer allt-
så till final i hård konkurrens. Inget
annat universitet i Europa har gått till
final så många gånger. För några år
sedan vann också en student ett indi-
viduellt pris.

Vad är det då som ligger bakom uni-
versitets framgångar?

Patricia Shaughnessy tror att en av-
görande faktor kan vara att studenter-

Lärande lek för blivande jurister

na här får lära sig att vara kreativa och
själva tänka ut lösningar på problem.

– På många utländska universitet
drillas ofta studenterna och lärarna läg-
ger orden i munnen på dem för att de
ska vinna tävlingen. För mig är det inte
viktigt att de vinner en tävling. Istället
vill jag att de ska lära sig något de kan
ha nytta av under hela sitt yrkesverk-
samma liv.

Ett led i detta är att studenterna får
jobba med rättegångsspel. Metoden
kommer ursprungligen från USA och
innebär att studenterna får lära sig allt
ifrån att skriva stämningsansökan, brev
till klienter och olika inlagor, till att plä-
dera och argumentera i högre instanser.

– I Sverige går den traditionella ju-
ristutbildningen ut på teoretiska kun-
skaper. Den praktiska erfarenheten får
studenterna under sin jur kand tid på
en advokatbyrå eller i domstolen, för-
klarar Patricia Shaughnessy, som själv
kommer från USA.

När hon kom till Sverige för tio år
sedan var det därför naturligt för hen-
ne att arbeta med rättegångsspel i un-
dervisningen. Idag är det en etablerad
modell på universitetets juristutbild-
ning och ingår i första terminens kurs
i processrätt. Genom före detta studen-
ter Patricia Shaughnessy haft och som
nu undervisar på andra universitet i
landet börjar metoden sprida sig.

– Jag tror att de studenter som är
vana vid rättegångsspel har ett stort
försprång när de väl kommer ut i ar-
betslivet. �
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Rättegångsspel  är en uppskattad del av
juristutbildningen. Patricia Shaughnes-
sy är eldsjälen som håller i spelen och
ligger också bakom att studenterna gör
så bra i ifrån sig på de stora internatio-
nella tävlingarna i rättegångsspel.


