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Vilken dragningskraft har vi i framtiden?
Kommer universitetet att locka till sig allt fler studenter? Eller blir vi tvungna att stänga i brist på intresserade?
En ny rapport skissar upp fyra olika scenarier för utbildningen i Stockholm. Sid 7

Natur vetarna har brist
på studenter

Ny hälsovård arbetar
förebyggande

Kinesisk kritiker
gästar universitetet

Ung datornörd
skördade lagrar

Flera kurser vid matematisknaturvetenskapliga fakulteten är
inte fyllda efter sommaren. Bland
annat kemisterna och geovetarna
har haft svårt att rekrytera nya
studenter. Orsaken är en kombination av många nya utbildningsplatser och små årskullar med
studenter. Åtgärder sätts nu in för
att locka fler gymnasister att läsa
vidare inom naturvetenskap,
bland annat planerar kemisterna
att erbjuda inriktningar mot miljö och biokemi. En utredning vid
fakulteten visar också att avhoppen under terminerna är höga.

Previa ska i fortsättningen främst
erbjuda förebyggande arbets- och
hälsovård. Det är resultatet av
att avtalet med Previa har förhandlats om av universitetet för
att bättre utnyttja deras kunskaper om arbetssituationen och de
anställda här. Efter flera personalminskningar upplever många
sig pressade och Previa ska erbjuda psykosocial hjälp, bland
annat stödsamtal och läkarkonsultationer. Liksom tidigare kan
anställda dock få hjälp med enklare sjukvård, så kallad "lättakut".

Journalisten Lui Binyan arbetade länge vid kommunistpartiets
tidningar i Kina. Flera gånger
hamnade han dock i onåd för att
han kritiserade hur landet styrdes, bland annat har han tillbringat över tjugo år i straffarbete på landsbygden för sina åsikter. Idag bor han i USA, men
sitter just nu på Centrum för
stillahavsasienstudier dit han är
inbjuden för att skriva en bok om
Kinas historia och vad de femtio
åren av kommunistvälde har
inneburit för folkets levnadsvillkor.

Linus Torvalds har skapat Linux,
som är helt ideellt och är ett av de
mest spännande programmen i
datorvärlden. För sitt arbete utsågs han till hedersdoktor vid
universitetets årliga promotionsfest. SU-Nytt fick en pratstund
med honom och han avslöjade
bland annat att hans planer på
att själv börja forska hemma i
Helsingfors grusades av att skriva artiklar var för tråkigt. Istället
skrev Linus Torvalds Linux på
sin lediga tid och blev datorkändis och vår yngste hedersdoktor
genom tiderna.
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Hur gör djur?
– Sid 10

Oroande tecken efter höstantagningen

Allt färre studenter väljer naturvetenskap
Höstens antagning var den sämsta någonsin för flera ämnen inom
matematisk-naturvetenskaplig
fakultet. Kombinationen av
många nya platser och små årskullar med studenter gör att flera
kurser inte går fulla och att avhoppen under terminerna riskerar att bli stora.
Efter höstens antagningar går flera kurser inom matematisk-naturvetenskapliga fakulteten med
tomma platser. Bland annat har
kemistlinjen endast 37 antagna
till 48 platser.
– Så här illa har det aldrig varit
förut. Det är första gången vi
tvingas gå utan att ha fyllt alla
platser, säger Per Unger, studierektor vid institutionen för organisk kemi.
Även geovetarna har svårt att
fylla sina kurser. Per Unger ser
flera förklaringar till det sjunkande söktrycket under de senaste åren. Antalet kursplatser
inom naturvetenskap har ökat
kraftigt, eftersom staten har velat få ut fler examinerade naturvetare. Platserna inom kemi har
mer än fördubblats under en tioårsperiod. Samtidigt är årskullarna med nya studenter som nu
kommer från gymnasiet mindre
än på länge. Arbetsmarknadsåtgärden Svux, som ger möjlighet åt yrkesverksamma att vidareutbilda sig inom naturvetenskap, håller dessutom på att fasas ut och försvinna.
Stora avhopp
Men inte heller fulla utbildningar är en garanti för att problemen
klaras av. En ny utredning av
fysik- och matematikkurserna vid
fakulteten visar att avhoppen är
stora. Kurser har följts under ett
år och det visar sig att det faktum
att nästan alla som sökt in måste
antas till utbildning gör att fler

som är mindre motiverade kommer in – och ganska snabbt hoppar av.
– Problem med tomma platser
och genomströmning finns även
vid övriga universitet och högskolor, så det här är i högsta grad
ett nationellt problem, säger
fakultetens kanslichef Birgitta
Eriksson som just har fått statistik från landets lärosäten.
– Det leder till funderingar om
vad universitetet kan göra och
vad som behöver ske centralt i
form av insatser.

der ett år. Än så länge finns planer på block med miljö- och
industriinriktning samt olika biokemiska kurser.
Men för den som har planer på
att ändra sin utbildning börjar
det dock brådska.
– Vi kommer att diskutera frågan i vår sektionsberedning i
november. Då har vi sista chan-

Viktigt nå lärarna
Från fakultetens sida håller man
nu på med att ta fram nya informationsbroschyrer. Men Birgitta Eriksson poängterar även att
arbetet som bedrivs för att ge
grundskole- och gymnasielärare
hjälp att locka eleverna att fortsätta med naturvetenskap är viktigt. Idag finns både Kemilärarnas resurscentrum samt Vetenskapslaboratoriet på Fysikum för
fortbildning av lärare.
Inom den kemiska sektionen
funderar man också på åtgärder
för att få ungdomar mer intresserade av att läsa naturvetenskap.
– Bland annat kommer vi att
anställa en person som ska organisera dagens kontakter med
grund- och gymnasieskola. Det
är viktigt att stärka kontaktytan
mot eleverna på teknik- och naturprogrammen, eftersom många
av dem inte forstätter inom ”sitt”
ämne. När det nu är ont om
elever i stort gäller det åtminstone att fånga upp de som finns,
säger Per Unger.
En annan åtgärd är att erbjuda
studenterna ett mellanting mellan fristående kurser och utbildningsprogram. Man ser över ett
alternativ med olika strömlinjeformade kursblock, som ska garantera plats till olika kurser un-

Regeringens budgetproposition i augusti innehöll inga större överraskningar.
– Den innehöll inte heller några generella besparingar vilket
ju naturligtvis är bra, även om
tilldelade medel för löneökningar är klart otillräckliga.
Det säger Ingemar Larsson,
biträdande förvaltningschef vid
universitetet. Han kunde också konstatera att universitetet
som tidigare utlovat får 600
nya utbildningsplatser.
– Det är också förvarnat om
ytterligare 365 nya platser till
åren 2001 respektive 2002, berättar han.
Forskningen ska ges ökade
medel år 2001, men fördelningen av dessa medel mellan högskolorna är inte klar. Hur fördelningen kommer att se ut
beror bland annat på den redovisning av forskningsstrategier
som ska lämnas in till Utbild-
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sen att få in ändringar till nästa
års utbildningskatalog. Med sådana krav på framförhållning är
det inte lätt med snabba reflexer
på studenternas allt bredare möjligheter till studieval, säger Per
Unger.

ningsdepartementet före jul.
Redovisningarna kan även
komma att spela en roll för
utformningen av den forskningspolitiska propositionen
2000. Vid Stockholms universitet är det Martin Melkersson,
utredare på planeringsenheten,
som handlägger universitetets
skrivelse.
– Departementet frågar efter
våra tankar om framtiden, hur
vi organiserar vår forskning,
vilka profilområden vi har och
tänker ha i framtiden med mera,
berättar han.
Han ska sammanställa de olika skrivelser om forskningsstrategier som man nu arbetar
med på fakulteterna. I mitten
av december tar sedan universitetsstyrelsen ställning till skrivelsen.
Tommy Ringart

Adressändring som gäller anställd rapporteras i SUKAT.
Kontakta inrapporteringsansvarig på institutionen.
Externa adressändringar meddelas till:
Kjell Lundgren..................................... fax 16 12 50
Postadress: Enheten för IT och media, Stockholms
universitet, Södra huset/B2, 106 91 Stockholm
Redaktionsråd: Sven Hovmöller . Bo Inge Skarström
Erik Skogh . Lennart Tonell . Lena Wollin
Redaktionen förbehåller sig rätten att vid behov korta
i insända manus. Skriv därför kort redan från början.
Insända manus returneras ej.
Ej signerat material ansvarar redaktionen för.
ISSN 1103-2375

SU- NYTT •

NR 8

•

NOVEMBER

1999

Vårdavtal med Previa för anställda
I första hand förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabilitering

Företagshälsovården ska i första hand rikta in sig på förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Det framgår av det avtal som slöts vid
årsskiftet mellan Previa och universitetet.
Det fanns flera orsaker till att
man valde denna inriktning och
till att man valde att fortsätta
samarbeta med Previa när den
femåriga avtalsperioden mellan
Previa och universitetet gick ut
vid årsskiftet.
– I det gamla avtalet fanns inget reglerat om omfattningen av
företagshälsovård. När vi skulle
göra en ny upphandling var vi
därför tvungna att inför kravspecifikationen fundera igenom vad
det är vi egentligen vill med vår
företagshälsovård. Vad vi vill ha
och hur mycket, förklarar biträdande personalchef Berit Andersson.
– I det nya avtalet ligger tyngd-

punkten på psykosocialt arbetsmiljöarbete och rehabilitering.
Det är där företagshälsovården
har sin alldeles speciella kompetens eftersom de så väl känner till
den arbetsmiljö och de arbetsförhållanden vi har, fortsätter hon.
Vad gäller vanlig sjukvård så
ska den skötas av landstingets
vårdcentraler, men enligt avtalet
så kan anställda även gå till Previa om de behöver snabb kontakt, det som brukar kallas ”lättakut”. Avtalet ger också institutioner/enheter möjligheter att
göra egna beställningar enligt en
fastställd timtaxa.
Att man anlitade Previa berodde på att de kunde erbjuda ett bra
pris för de tjänster de utlovade
men också för att man genom att
fortsätta anlita Previa fick behålla i stort sett samma personal på
hälsocentralen i Frescati. Många
har varit där i snart tjugo år.
Hur ser då hälsosituationen ut
för universitetets anställda idag?

Berit Andersson menar att både
samtal med Previa och statistiken visar att oron bland personalen på grund av personalminskningar är utbredd.
– Personalen upplever sig som
mer pressade än förr. Jag tror att
signalerna om att den ökade pressen skapar oro bland annat kan
ha sina orsaker i att vi har personalnedskärningar och att vi har
en ganska hög medelålder. Vi
följer den här utvecklingen hela
tiden och får kontinuerlig statistik om bland annat vilka åldrar
och vilka tjänstekategorier som
söker hjälp och för vilken typ av
besvär de söker.
Tommy Ringart

För ytterligare information om avtalet kontakta Berit Andersson på
tel 16 22 44 eller e-post
berit.andersson@pb.su.se. Se även: /
www.datakom.su.se/previa/.

Företagshälsovård
vid universitetet
Som anställd kan man enligt
det nya avtalet få hjälp från
företagshälsovården med
bland annat: läkarkonsultation, råd och bedömning av
företagssjuksköterska och
sjukgymnast, sjukgymnastisk
behandling av arbetsrelaterade besvär, stödsamtal hos
konsult samt reseprofylax
inklusive vaccination.
Previa kan också genomföra riktade insatser för en
institution eller enhet.

Universitetet sätter betyg på sig själva

Bra på studentinflytande – sämre på mångfald
I början av oktober besöktes universitetet av en bedömargrupp
från Högskoleverket. Tillsammans
med företrädare för universitetets studenter, lärare och ledning
diskuterades arbetet inom områdena studentinflytande, jämställdhet samt social och etnisk
mångfald. Besöket var ett led i
den nationella bedömning som
universitetskansler Sigbrit Franke initierade under våren och som
även kallas Franking.
– Besöket upplevdes av båda parter som konstruktivt och bedömargruppen uppskattade universitetets egen rapport som man
sade var genomtänkt och välformulerad. Studentkårens insatser
inom områdena studentinflytande och jämställdhet fick också
beröm, säger Charlotta Karlsson
som är samordnare av universitetets kvalitetsarbete.
Hon hade sammanställt universitetets bedömningsunderlag
som beskriver arbetet inom de
tre områdena.
– Det var svårt att uttala sig om
generella tendenser och aktiviteter inom en sådan stor och uttryckligen decentraliserad orgaSU-NYTT • NR 8 •
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nisation som universitetet. Institutioner och fakulteter skiljer sig
åt både vad gäller förutsättningar och prioriteringar.
Högskoleverkets bedömning av
lärosätenas arbete med studentinflytande, jämställdhet samt social och etnisk mångfald ska resultera i en rapport om nationella tendenser och lyfta fram goda
exempel på insatser. Vidare kommer de lärosäten att utses som
lyckats bäst i sitt arbete inom
vart och ett av områdena. Resultatet av bedömningen kommer
att presenteras i februari år 2000.

tuation som bör förbättras.
●

●

Utdrag ur universitetets självvärderingsrapport
● Studentinflytande – Området
har under de senare åren varit
högt prioriterat på alla nivåer
– såväl bland institutioner,
fakulteter som ledning. Insatser har gjort på flera plan,
både vad gäller studentrepresentation i beslutande och beredande organ samt i den vardagliga undervisningen. Det
finns dock områden såsom
kursutvärderingssystem och
ökad medvetenhet om de icketraditionella studenternas si—3—

Jämställdhet – Arbetet fungerar tillfredsställande på central nivå medan det på institutionsnivå är såväl kvantitativt
som kvalitativt varierande och
mer beroende av eldsjälar. Flera institutioner inom framför
allt den humanistiska fakulteten har arbetat med genusperspektiv i utbildningen för att
öka förståelsen bland studenterna för könsbundna strukturer och maktrelationer.
Social och etnisk mångfald –
Inom området bedrivs för närvarande inte något samlat och
övergripande arbete som involverar hela universitetet. De
insatser som dock gjorts, som
exempelvis Fysikums fadderverksamhet för elever från högstadieskolor i Tensta-Rinkeby, är snarare att betrakta som
egna initiativ hos institutioner
som uppmärksammat problematiken än som ett led i en
övergripande universitets- och
fakultetssatsning.
Andreas Nilsson

Självvärderingsrapporten i sin helhet finns på kvalitetsgruppens hemsida www.pu.su.se/kvalitet/ eller
kan fås från Charlotta Karlsson på
tel 16 20 46 och e-post charlotta.
karlsson@pu.su.se.

Värdefulla
värderingar
Vad innebär det egentligen
att värdera sig själv? Och vad
är det man egentligen värderar? Seminariet Kvalitet – till
vilket pris? är ett första upptaktsmöte inför Högskoleverkets granskning av universitetets kvalitetsarbete 2001
och det äger rum måndagen
den 22 november kl. 13–16 i
seminarierum Bergsmannen,
Aula Magna. Under vårterminen år 2000 ska samtliga
institutioner inkomma med
självvärderingar gällande sitt
kvalitetsarbete och seminariet vänder sig främst till institutions- och kvalitetsansvariga.

Kinesisk regimkritiker vid universitetet

Det är nu 50 år sedan Folkrepubliken Kina utropades. Efter år
av inbördeskrig lyckades Mao
Tsetung att med folkets stöd leda
kommunistpartiet till en fullständig seger över den dåvarande ledaren Chiang Kai-Shek.
– En tragedi för hela det kinesiska folket, säger Liu Binyan.
Människor med åsikter som inte
stämde med regimens fängslades
och tvångsförflyttades ut till
landsbygden. En miljon kineser
anklagades för antisocialistisk
verksamhet. Tyvärr ser det lika
illa ut för meningsmotståndare
än i dag, enligt Liu Binyan.
I sin bok vill han berätta om
sina erfarenheter och om varför
det kinesiska folket lidit så mycket. Detta är inte minst viktigt för
kommande generationer att få
veta.
Själv är han född 1925 i nordöstra Kina. Han gick med i kommunistpartiet 1941 och började
1951 arbeta som journalist på
China Youth Daily, en kinesiskspråkig dagstidning.
– De första fem åren efter kommunisternas övertagande var bra,
säger Liu Binyan. Men i mitten
på femtiotalet blev Mao mer och

FOTO: YNGVE FRANSSON

Journalisten Liu Binyan sitter sedan några månader tillbaka på
Centrum för stillahavsasienstudier
och skriver en bok om hur han ser
på de femtio år som gått sedan
kommunistpartiet kom till makten. Att en kinesisk regimkritiker
finns här i Frescati beror på att
han har blivit inbjuden av centrets
föreståndare Torbjörn Lodén.

Liu Binyan har genom att kritisera det kinesiska kommunistpartiet
gjort sig obekväm. Själv lever han idag i USA, men hans barn får
inte lämna Kina.

mer självupptagen. Han ville inte
lyssna på någon. Istället forcerade han ekonomin för snabbt och
förstatligade både jordbruket och
industrin. Det gjorde att folk tappade intresset för att arbeta och
så småningom kördes ekonomin
i botten.
Både i städerna och på landsbygden ledde reformerna till svår
hungersnöd. Sovjetunionen som
hade stöttat Kina avbröt också
all ekonomisk och teknisk hjälp
till landet.
Liu Binyan som i sina artiklar
börjat kritisera partiet anklagades för statsfientlig verksamhet.
1957 utestängdes han därför från

Halvårsbokslutet:

kommunistpartiet och tvingades
tillsammans med hela sin familj
till tjugotvå års straffarbete ute
på landsbygden.
Under dessa år hade han ingen
möjlighet att arbeta som journalist.
I slutet av sjuttiotalet då Mao
dog lättade situationen tillfälligt.
Kina blev något öppnare. Redan
i början av 70-talet hade kontakter mellan Kina och USA tagits
och 1978 gav länderna varandra
fullt diplomatiskt erkännande.
– Jag tilläts börja arbeta som
journalist igen och fick jobb på
Peoples Daily som är kommunistpartiets organ. Men när jag
skildrade korruptionen inom

partiet fråntogs jag mitt partimedlemskap än en gång. 1988
tilläts jag att åka till USA, där jag
höll föreläsningar om läget i Kina.
Men efter massakern på Himmelska fridens torg 1989 fick jag
inte komma tillbaka till Kina igen.
I hemlandet är Liu Binyan en
mycket känd journalist och regimkritiker. Han har under sin
verksamma tid skrivit i både litterära tidskrifter och i tidningar.
I elva år har Liu Binyan levt i
landsflykt. Han bor med sin fru
och ett barnbarn i Washington.
Sonen och dottern som bor kvar
i Kina får inte åka därifrån.
– Tyvärr är läget sådant i Kina.
Mitt hopp om att det ska bli
bättre har släckts. Korruptionen
är större än någonsin. De som
har de rätta kontakterna kan göra
pengar på affärer. Resten av folket lever i misär. Situationen är
desperat och människor riskerar
sina liv för att ta sig därifrån.
Idag arbetar Liu Binyan huvudsakligen som kommentator
för Radio Free Asia. Stationen
har sitt säte i Washington. Sändningarna som är förbjudna i Kina
kan ändå avlyssnas där. För radiolyssnarna berättar Liu Binyan om
läget i Kina och om vad som
händer utomlands.
– Jag har många kontakter kvar
i Kina som upplyser mig om allt
som sker. Det gör att jag utomlands ifrån kan informera kineserna om verkligheten. Kinesisk
media erbjuder bara lögner och
vinklade reportage.
Madeleine Salomon

”Inga alarmerande siffror”

Inte längre lönsamt
att piratkopiera

Halvårsbokslutet för universitetet visar på ett underskott på 59
miljoner kronor för det första
halvåret. Till årsskiftet ska det
ha krympt till 20 miljoner kronor enligt prognosen, det säger
förvaltningschef Leif Lindfors.
Förändringen beror i huvudsak
på bortfallande semesterlöneskuld. Men han tycker inte att
siffrorna är alarmerande.
– Underskottet är en procent
av universitetets totala omslutning. Jag skulle vilja beskriva situationen som att vi egentligen
har samma förhållande som förra året då vi till slut hamnade på
plus minus noll i helårsbokslutet.
Men visst ger det här underskot-

Kopiering av upphovsrättsligt
skyddade datorprogram är förbjuden och organisationen Business
Software Alliance, BSA, utlovar
numera en belöning till anställda
som skvallrar om det förekommer
piratkopiering på arbetsplatser.
– Men med de avtal universitetet har för fri eller mycket fördelaktigt prissatt programvara är
det inte lönsamt att piratkopiera.
Programmen kostar egentligen
bara besväret att installera och
lära sig att använda dem, säger
IT-samordnare Kjell Gulberg vid
Tekniska byrån.
Helt fritt kan anställda använda nästan hela Corels programutbud, med bland annat ordbehand-

tet en viktig signal. Vi kan inte
fortsätta på det här sättet på längre sikt och måste naturligtvis sträva mot ett nollresultat.
Leif Lindfors berättar också
att Tekniska byrån som tidigare
dragits med ett stort underskott
(SU-Nytt 4/99) visar bättre resultat och han beskriver utvecklingen där som att ”den går åt
rätt håll”.
Universitetets ekonomisystem
som havererade i somras fungerar idag. Man är i slutskedet av
att återställa hela systemet och
siffrorna i halvårsbokslutet är nu
kontrollerade.
Tommy Ringart

—4—

ling i WordPerfect, kalkylprogram
och ritprogrammet Corel Draw.
E-postprogrammet Eudora och
virusskydd är andra exempel på
program som är avgiftsfria.
Universitetet har också avtal
som ger mycket fördelaktiga priser på program från Microsoft,
Claris, Adobe och SPSS med flera. De flesta avtalen gäller även
studenter vid universitetet.
Andreas Nilsson
En förteckning över programavtal
finns på www.su.se/IT/IT-guiden/
program.shtml och programbibliotekarien Lennart Helleday kan också
ge mer information på tel 674 74 53
eller e-post lennart@sub.su.se.
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ner och telefoni. E-postärenden hör också hit.
Kundtjänsten förmedlar
även inköp av datautrustning till institutionerna.
– Tjänsterna på Internet kommer successivt
att byggas ut, så att man
så småningom kan göra
felanmälan och beställningar med hjälp av
webbformulär. Men än
så länge får man använda den vanliga beställningsblanketten SU 1,
säger Kerstin Skarin.
– Förutom att ta emot
regelrätta beställningar
ger Kundtjänsten råd
och anvisningar. Det kan
Marina Höglund, Miroslav Lustinsky och Kerstin Skarin är universitetets
gälla inställningar i din
nya Kundtjänst och ska hjälpa alla med frågor som rör telefoner, datorer
telefon eller röstbrevlåda som du eller de teleoch andra tekniska saker som ibland trilskas. De tre arbetar inom den
nya enheten för IT och media.
och dataansvariga på
den egna avdelningen
Vart vänder jag mig i tele- eller sky. Ungefär hälften av övriga inte klarar själva. Ring alltså inte
datafrågor? Det har inte alltid enheten för IT och media har telefonisterna om det, lägger
varit självklart, men i och med att också lokaler i Frescati hage.
Miroslav Lustinsky till.
fyra IT-orienterade enheter i somKerstin Skarin har jobbat länge
På enhetens webbplats finns
ras slogs ihop till en – enheten för inom universitetet medan Mari- också en hel del hjälp att få,
IT och media – blir det lättare för na Höglund är ganska ny. Miro- till exempel i Telehandboken på
alla att hitta rätt. Ring Kundtjänst- slav Lustinsky är för många tele- w w w . t e l e e n h e t e n . s u . s e /
en på 16 19 99!
fonrösten framför andra efter att teletjanst.html.
ha hjälpt många av oss med att få
Den nya enheten för IT och
Kundtjänsten ligger i gamla ordning på vår Voice Mail.
media består av produktionsSkogshögskolan och här svarar
Kundtjänsten tar emot felan- grupper med delvis olika profil.
antingen Kerstin Skarin, Marina mälan och beställningar av varor Det är i första hand till grupperHöglund eller Miroslav Lustin- och tjänster som rör nätfunktio- na Drift- och nättjänster och Te-

lefonist- och receptionisttjänster
som Kundtjänsten förmedlar
uppdrag.
Drift- och nättjänster samt Studenttjänster sitter precis som
Kundtjänsten tillsammans med
enhetens administration och ledning i Frescati hage. Telefonisterna finns som tidigare på B5 i
Södra huset.
Enhetens grupper Digitalt tryck
(gamla Repro) samt Webb- och
grafisk produktion finns längst
ner på B2. Enklast når man dem
genom att ringa deras reception
på tel 16 32 14 eller direkt till
personerna som jobbar där. Givetvis hjälper Kundtjänsten till
här också om du inte vet vart du
ska vända dig.
Gruppen Webb- och grafisk
produktion har som namnet antyder såväl webb- och systemutvecklare som grafiska formgivare och trycksakskompetens. Det
betyder att man kan erbjuda helhetslösningar för till exempel studentrekrytering, forskningsinformation, konferenser och andra
stora händelser.
Kerstin Söderström

Mer information och anvisningar
om vad de olika grupperna inom
enheten för IT och media gör finns
på www.it.su.se. Kundtjänsten har
tel 16 19 99.

Nya tag för bättre inlärning
Nu står Lärostudion färdig. Efter
tre års ombyggnad är allt på plats.
Samtliga salar är ombyggda. Plattor i taket, en heltäckande matta
som dämpar ljudet och armatur
som inte stör bildskärmarna är
några av de förbättringar som
gjorts. Men den kanske största
förändringen är att Lärostudion
nu är helt digital.
– Allt material vi arbetar med
kan nås via datorn. Det fantastiska är att datorprogrammen gör
det så mycket lättare att individualisera utbildningen. Vissa av
programmen känner till och med
av vilken nivå studenten är på,
säger Ulrike Klingemann, föreståndare för Lärostudion.
Med hjälp av datorn kan studenterna arbeta både med språkprogram, ordbehandling, e-post
och surfa på det språk de studerar. Så småningom ska man ockSU-NYTT • NR 8 •
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så kunna titta, inte bara på TV,
utan också på videoprogram i
datorn. Precis som tidigare har
även anställda vid universitetet
möjlighet att öva språk i Lärostudion.
– Inom ramen för universitetets personalutbildning finns en
kurs som heter just Att öva språk
i Lärostudion. Den är helt fokuserad på datorerna, säger Ulrike
Klingemann.
Madeleine Salomon
Mer information om Lärostudion
och hur man kan utnyttja den finns
på www.larostudion.su.se.

Ulrike Klingemann kan pusta ut
efter den långa ombyggnaden
av lärostudion. Nu är allt klart
för att hjälpa nya språkstudenter.
—5—
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Ny enhet ger koncentrerat tjänsteutbud

Med vita vantar i verkligheten

FOTO: CALLE ARVIDSON

Konstnärligt kvalitetsarbete för bättre genomströmning

– Jag valde projektet för att det är på riktigt, det känns som att jag
gör något som kommer att behövas, säger Tiina Björkbacka som
studerar konstnären Egron Lundgren.
Intendent Mårten Snickare på Nationalmuseum hade önskat
att någon hade erbjudit honom det här när han skulle skriva sin
C-uppsats.
Konstvetenskapliga institutionen
har länge haft problem med sin
genomströmningstakt på C-nivå.
Nu driver institutionen ett uppsatsprojekt i samarbete med Nationalmuseum, där studenterna får
tydliga ramar och ett socialt sammanhang. Det har lett till att fler
blir färdiga i tid och har högre
kvalitet på sina uppsatser.
Barbro Schaffer är studierektor
vid institutionen och har arbetat
med frågan om genomströmningen på C-nivå centralt vid huma-

nistiska fakulteten, där man bland
annat föreslagit att det gäller att
avdramatisera uppsatsarbetet
samt erbjuda studenterna bra
ämnen och möjlighet till avgränsning. Hon ser samarbetet med
Nationalmuseum som ett sådant
försök. Vid konstvetenskapliga
institutionen har tidigare endast
40 procent av uppsatsstudenterna blivit färdiga inom ett år. Även
om det ännu inte går att se någon
stor skillnad i siffror så har trenden vänt och genomströmningen
har ökat något.

– Det blev ett bra resultat förra
hösten. De studenter som var aktiva har också blivit färdiga och
det har framför allt blivit bra produkter, säger Barbro Schaffer.
Tio av totalt femtio C-nivåstudenter har valt att delta i årets
projekt. Och studenterna har
kommit längre med sitt arbete än
de som inte är med i projektet.
– Det är påfallande hur långt
de har hunnit, de har verkligen
funderat över sakerna, säger Barbro Schaffer.
Samarbetet började höstterminen 1998 då studenter erbjöds
ämnen i anslutning till Nationalmuseums arbete med att katalogisera sina samlingar av skulptur
och tyskt måleri. Det följs nu upp
med en andra omgång där Nationalmuseums gravyr- och handteckningssamling står för ämnena.
För Nationalmuseum innebär
projektet en kontakt med studenter som man kan komma att
samarbeta med i framtiden samt
att kunskapsluckor blir fyllda.
– Alla uppsatser kommer att
kasta ljus över någon del av våra
samlingar, vi har valt ämnen som
legat utanför forskarnas fokus,
säger Mårten Snickare. Han och
några intendentkollegor gick igenom museets magasin för att hitta uppsatsämnen. I samråd med
Barbro Schaffer och Tomas Björk
på konstvetenskapliga institutionen resonerade de sig fram till

vilka ämnen som var lämpliga
för C-studenterna. Och det är en
spännande bredd på materialet:
designen hos flygbolaget SAS,
kungabegravningarnas koreografi och drottningporträtt ur ett
genusperspektiv.
Projektet har ett ambitiöst upplägg. Hittills har tre möten hållits; först fick studenterna känna
på materialet vid ett presentationsmöte på Nationalmuseum,
sedan hölls ett uppföljningsmöte
och i början av oktober hölls ett
nytt möte sedan studenterna som
bestämt sig för att delta i projektet skrivit sin uppsatsdisposition.
Dessutom har studenterna träffat personal från museet enskilt
för att diskutera sina ämnen.
Parallellt med detta får studenterna individuell handledning på
traditionellt sätt. Projektet avslutas med en seminariedag på
Nationalmuseum där studenterna får presentera sina resultat.
Sedan ventileras uppsatserna på
vanligt vis på institutionen.
Barbro Schaffer tycker att det
är viktigt att projektet genererar
samarbete studenterna emellan.
Och bland de största fördelarna
nämner hon att de får tillfälle att
arbeta med originalsaker på nära
håll och får respons på sitt arbete
inte bara från sina universitetslärare, utan också från museipersonalen.
Calle Arvidson

Elektronisk avhandling på försök
En doktorand vid biokemiska institutionen kommer nästan enbart distribuera sin avhandling
på Internet. Universitetsbiblioteket ser det som ett sätt att undersöka hur en mer elektronisk hantering kan fungera.
– Det här är en logisk utveckling med tanke på att all text idag
ändå finns i elektronisk form i
datorn, säger Helene Rabo som
ansvarar för avhandlingar på
biblioteket.
Erik Wallin har forskat om hur
man med statistiska metoder kan
locka fram ny kunskap om den
mångfald viktiga proteiner som
finns på ytan av våra celler. Ämnet han arbetat inom kallas bioinformatik och går ut på att med
datorbearbetning av biokemisk
information kunna lära sig saker

som inte är möjliga genom praktiska försök i laboratoriet.
Eftersom Erik Wallin själv är
datalog var inte steget långt för
honom att fundera på att distribuera sin avhandling på Internet
istället för papper. Förutom att
det blir billigare för institutionen
ger lösningen också ett mervärde.
– Till exempel är nu hela texten
sökbar. Genom att baka in länkar i avhandlingen är det också
enkelt att hänvisa till andra ställen i texten och på Internet.
En viktigt orsak till att det idag
är önskvärt att distribuera avhandlingar elektroniskt är att
antal pliktexemplar som universitetsbiblioteket måste skicka ut
till olika bibliotek och myndigheter har minskat kraftigt. Idag
rör det sig för naturvetarna om

endast 30 exemplar mot tidigare
150. För övriga fakulteter gäller
75 pliktexemplar.
– Det har inneburit att det är
svårare att få tag på en avhandling, så det här är ett sätt att lösa
tillgängligheten på. Istället för
att leta upp den på något bibliotek räcker det med att gå in på
Internet, säger Helene Rabo.
Hon har fått tio utskrifter av
avhandlingen att distribuera till
bland annat Kungliga biblioteket och håller just på att formulera ett brev till de som enbart får
den i form av en adress på Internet. Hon tror att de flesta kommer vara nöjda med övergången,
eftersom det på sikt kan innebära sänkta kostnader för alla att
hantera avhandlingarna elektroniskt.
– Blir det här ett mer allmänt
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sätt att arbeta på spar vi på universitetsbiblioteket pengar genom både sänkta lager- och distributionskostnader.
Ett problem som finns är dock
hur vetenskapliga artiklar ska
hanteras i elektronisk form.
Många förlag har regler för hur
deras material får publiceras på
Internet. Om utvecklingen med
elektroniska avhandlingar fortsätter tror dock både Erik Wallin
och Helene Rabo att förlagen
kommer att tvingas lösa det.
Andreas Nilsson
Erik Wallins avhandling finns på
www.sub.su.se/diss/1999/91-7265014-1. För den som vill veta mer om
elektronisk publicering kan Helene
Rabo ge mer information på tel 16 27 14
eller e-post helene.rabo@sub.su.se.
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FOTOMONTAGE: MIA ÅKERMARK

Framtidens kan erbjuda olika öden för
universitetet, åtminstone enligt en ny
rapport om Stockholmsregionens utbildning. Vi kan lika
gärna vara med och
konkurrera med
våra likar ute i Europa och locka hit studenter med vårt
campus som att bli
tvingade att lägga
ned verksamheten i
brist på pengar och
studenter.

Spännande framtid för universitetet?
Hur ser framtiden ut för utbildningsområdet i Stockholmsregionen? Vad händer med Stockholms
universitet? Kommer vi att blomma och utvecklas eller tyna bort
för att till sist läggas ned? Regionplane- och trafikkontoret har i
rapporten Scenarier för utbildning i Stockholmsregionen skapat fyra tänkbara scenarier för
de närmaste 20 åren.
Politiska villkor, teknisk utveckling, nya aktörer samt arbetsmarknadens utveckling ligger till
grund för de scenarier som rapporten presenterar. Som en del i
arbetet intervjuades ett antal centrala personer från utbildningsinstitutioner och myndigheter. En
av dem var universitetets rektor
Gustaf Lindencrona.
– De som gjort framtidsskissen
intervjuade mig länge och väl.
Jag bredde på så mycket jag kunde om alla tänkbara hot. Det har
man verkligen tagit på allvar. I
ett av scenarierna tynar Stockholms universitet bort för att
2018 läggas ned, säger Gustaf
Lindencrona och fortsätter:
– Det är möjligen väl drastiskt,
men jag tycker att Stockholms
politiker och näringsliv måste
fråga sig om de vill att Sveriges
huvudstad ska ha ett universitet
av högsta internationella klass.
Om så är fallet krävs det både att
vi själva är flexibla och lyhörda,
men också ett kraftfullt stöd från
såväl politiker som näringsliv i
regionen.
Hur ska vi möta de nya förutsättningarna som målas upp, till
exempel ett Internetuniversitet?
– Genom att hålla fast vid våra
grundläggande värden, nämligen
att syftet med undervisningen inte
SU-NYTT • NR 8 •
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enbart är att förmedla en viss
kunskapsmassa, utan att också
utveckla studenternas förmåga
till analys och kritiskt tänkande.
Dessutom tror jag att det är väsentligt att vi kan erbjuda en tilltalande fysisk miljö och då särskilt för de ungdomsstuderande.
– Samtidigt är det viktigt att vi
utvecklar vår användning av IT
inom olika ämnen. Universitet
har redan en hel del IT-baserade
utbildningar och jag utesluter inte
att vi i större utsträckning bör
erbjuda närdistansutbildning,
avslutar Gustaf Lindencrona.
Rapportens fyra scenarier
Gröna vågen – Staten bestämmer sig för att ytterligare öka
satsningar på regionala högskolor och universitetet för att verkligen få hela Sverige att leva.
Minskade resurser gör att såväl
befolkning som ekonomi stagnerar i Stockholmsregionen ett decennium in på 2000-talet, samtidigt som glesbygdspolitiken lyckas och får många avfolkade kommuner att leva upp igen. På utbildningsfronten blir det färre
platser, vilket får som konsekvens
att ungdomar från Stockholm
som inte får plats här söker sig
utomlands eller avstår från studier helt. Stockholms universitet
bygger ut sin distansutbildning
kraftigt och riktar sig främst till
förvärvsarbetande. För att gynna utvecklingen utanför storstäderna beslutar dock staten 2008
att förlägga all distansutbildning
till ett Internetuniversitet i Sundsvall.
●

● Ankaret – Europasamarbetet
blir allt svårare att hålla ihop,
med en kollaps för både EMU

och EU samt en återgång till mer
nationell politik. Högre utbildning får i stort sett samma villkor
som idag, med en fortsatt stark
roll för de större lärosätena. Nytt
är dock Högskoleverkets omfattande kvalitetsgranskningar.
Från och med 2004 får dessutom
universiteten driva sin uppdragsutbildning med vinst, vilket får
som konsekvens att sådan snabbt
blir till en stor del av budgeten.
Kritiker menar att detta urholkar den normala utbildningen,
men verksamheten får forstsätta. Ny teknik gör också att distansutbildning allt mer ersätter
föreläsningar. Stockholm har
svårt att hålla jämna steg med
Europas övriga högre utbildning
och många unga flyttar utomlands för att studera eller arbeta.
● Skärmen – En allt mer utbredd
avreglering av såväl grund- som
högskola leder till många privatskolor. Kommunala skolor försvinner allt mer och 2012 är alla
borta i Stockholm. Den ökande
privata marknaden gör det allt
svårare att jämföra olika utbildningar och ranking blir vanlig.
En mer egenfinansierad utbildning gör också att klassklyftorna
ökar, även om det också blir vanligare att sy ihop arbete och studier, delvis betalda av arbetsgivaren. Distansutbildning blir mer
allmän under de första åren in på
2000-talet och 2002 etablerar sig
Harvard i Stockholm för att locka
studenter. KTH erbjuder nu civilingenjörsutbildning helt på distans. Stockholms universitet inriktar sig främst på deltidsstudenter. På grund av statliga regleringar har traditionella högskolor
svårt i konkurrensen. Stockholms
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universitetet tvingas stänga helt
2018 i ett Sverige med mer än tre
gånger så många högskoleplatser
som under 1990-talet.
● Europa – Europa utvecklas
positivt och EU får allt mer makt
över sina medlemmar, bland annat inom skattepolitiken. Även
rörligheten mellan länder underlättas på utbildningsfronten,
bland annat med gemensamma
standardprover. Som ett led i
detta sker en central ranking som
publiceras från Bryssel. Stockholms universitet och övriga stora aktörer har ett gott rykte, även
om man inte når upp till högsta
europeiska klass. Regionala högskolor är däremot missnöjda med
utvecklingen och får det svårare.
Uppdragsutbildning får drivas
med vinst och ger viktiga tillskott till utbildningsmarknaden
samt leder till specialisering och
kommersialisering. Stockholm
får en nisch inom biokemi, bioteknologi och IT. Även många
studenter utanför EU studerar i
Europa, bland annat är Stockholms universitet populärt bland
taiwaneser. År 2020 har Sverige
dubbelt så många högskoleplatser som idag. För unga studenter
blir distansutbildning inget alternativ utan man föredrar
campuslivet vid större lärosäten.

Anette Norberg-Tägt
Andreas Nilsson

Regionplane- och
trafikkontoret
Regionplane- och trafikkontoret är en kunskapsresurs inom
Stockholms läns landsting, som
bland annat har regional planering och utveckling inom sitt
ansvarsområde. Man samarbetar med länets kommuner samt
myndigheter och organisationer.
I sin Regionplan 2000 betonas
tre huvudmål för Stockholmsområdet; internationell konkurrenskraft, goda och jämlika levnadsvillkor samt långsiktigt hållbar livsmiljö. Man har även ett
program för att främja forskning och utbildning. Mer information finns på www.rtk.sll.se.

En bra pedagog är lyhörd och ger struktur

FOTO: YNGVE FRANSSON

Varje år utses en lärare från varje
fakultet vid universitetet till våra
främsta pedagoger och får pris.
Till ceremonin hör också en lunch
tillsammans, då spännande diskussioner kring pedagogik och
lärarens roll brukar föras. SUNytt satt i år med och tjuvlyssnade på de nya pristagarna.

– Det där tror jag är viktigt.
Något som återkommer i motiveringarna är att de lärare som
blir föreslagna ser på studenterna som hela människor och inte
bara som studenter, berättar
Katarina Jonson vid enheten för
pedagogisk utveckling.
– Jag skulle vilja formulera det
som att det är viktigt att lyssna
på studenterna, fyller Anders
Carlsson vid institutionen för arkeologi i. Att ha en stor ödmjukhet inför uppgiften att undervisa.
Det är ju ändå studenterna som
till slut ska förstå och lära sig
något. Men sen tror jag att man
inte ska glömma bort att också
göra undervisningsformerna mer
flexibla – att blanda föreläsningar och undervisning i mindre
grupper.

Sensommarsolen värmer den lilla klungan utanför Juristernas
hus. Mottagarna av årets pedagogiska pris har tillsammans med
gamla pristagare bjudits in till
den gemensamma lunchen av enheten för pedagogisk utveckling.
– Jag trodde först det var ett Prisade pedagoger – Anders Carlsson, Cecilia Gil-Swedberg
misstag att jag fått priset, hör jag och Claes Nordlöf längst till höger. Sven Åke Heed från teateren röst säga. Det är Claes Nord- vetenskapliga institutionen håller i priset för bästa institution.
löf vid juridiska institutionen som
diskuterar priset
nu haglar förslagen:
med Mona BessTommy Ringart
Humor, förmåga att lyssna,
man från enheten
Claes Nordlöf:
självinsikt, att inse att även läraför pedagogisk ut”Han är en utomordentlig pedagog
re har blottor lyder
veckling.
som kan få de mest trista och svåra
några förslag. Men
– Vi har kul både
Tore Bengtsson:
ämnen att bli intressanta och levande.
även insikten om nödjag och studentervändigheten av att tjana när jag under”Framför allt brinner han för sitt
Det märks att han inte tar sig på alltför
ta och upprepa lyfts
visar, fortsätter
ämne och hans omåttliga entusistort allvar samt att han respekterar
fram, liksom förmåhan, så det kanske
asm smittar av sig på studenterna.
sina
studenter.”
gan att ge struktur. Att
är en anledning.
Hans föreläsningar innehåller allge studenterna en karMen å andra sita och en riktning i
dan har jag ju värltid en röd tråd som är lätt att
dens lättaste ämne att undervisa dags. När vi går in till lunchen den stora massa av
följa.”
i. Juridiken handlar om det in- börjar frågorna komma till Inga kunskap som han eltressantaste som finns männis- Horndahl, som håller i promo- ler hon ska lära sig
tions- och installations- behärska.
– Jag tycker en viktig aspekt är
högtiden och som kan
varje detalj i hur högti- att man ser att studenterna har
Stockholms universitets
Cecilia Gil-Swedberg:
den går till. Hur ska man en viss beroendeställning till lä”För hennes engagemang , glädje och
pedagogiska pris 1999:
stå? I vilken hand bör raren, men att det också finns ett
kunskap som hon förmedlar till alla
man hålla diplomet? ömsesidigt beroende och utbyte,
Vandringspriset
Hur länge bör man stå säger Sven Åke Heed, teatervesina elever. Hon är påläst, pedagogisk,
tenskapliga institutionen, som får
kvar?
Årets utbildningsinstitution
ger nya infallsvinklar och insikter i ak– Jag blev överraskad ta emot årets institutionspris.
går till Teatervetenskapliga
tuell forskning och tar upp frågorna
och glad över priset. För
institutionen
mig betyder undervisäven ur genushänseende.”
ningen mycket. Inte
De individuella lärarpriserna
minst för att jag som
går till:
forskare har fått många
kor emellan – konflikter.
av mina idéer just genom att jag
Tore Bengtsson
När pristagarna möts har ännu undervisar. Studenterna kräver
projektledare, FD
ingen av dem fått ta de få men grundläggande förklaringar av
Zoofysiologi, Wenner-Grens
institut
betydelsefulla stegen upp på sce- begrepp och termer som för mig
nen i Stadshuset för att ta emot är självklara men som vid närsitt pris. Om någon vecka är det mare betraktanAnders Carlsson
universitetslektor
de inte är så
självklara. Den
Institutionen för arkeologi
processen kan
Anders Carlsson:
Cecilia Gil-Swedberg
väcka nya forsk”Han för alltid en dialog med studenterningsuppslag,
universitetsadjunkt
na om undervisningen… Han är alltid
menar Cecilia
Latinamerika-institutet
påläst, refererar till den senaste forskGil-Swedberg
vid LatinameClaes Nordlöf
ningen i ämnet, för in teori i ämnet redan
rika-institutet.
t.f. universitetslektor
på
grundkursen
och
problematiserar
allt
Juridiska institutionen
Men vad är det
och uppmuntrar studenterna att ifrågasom krävs för att
bli en bra lärare,
sätta och undersöka saker på egen hand.”
Se även: www.pu.su.se/pedpris/
frågar jag. Och
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En av universitetets nya hedersdoktorer har blivit extra uppmärksammad. Inte bara för att vara
yngst genom tiderna. Finlandssvenske Linus Torvalds är mannen bakom datorprogrammet
Linux. Ett operativsystem som är
gratis, mycket driftsäkert och är
utvecklat av programmerare världen runt. SU-Nytt talade med Linus Torvalds under repetitionerna inför promotionen och mötte
en trevlig datornörd.
– Det känns jättefint att bli hedersdoktor. Jag kommer från en
akademisk familj och hade tankar på att välja forskarbanan och
bli riktig doktor hemma i Helsingfors, säger Linus Torvalds
leende och förklarar att pappersarbetet dock avskräckte honom.
– Ganska snart upptäckte jag
att jag inte tyckte om att skriva
artiklar. Arbetet med Linux har
inneburit att jag kunnat hålla på
med forskning utan att behöva
publicera något om den.
Kanske tur det – bara namnet
på alla medförfattare skulle ta
upp flera sidor. För finessen med
datorprogrammet Linux är just
att det är utvecklat tillsammans
av hundratals programmerare
över hela världen.
Modern datorsaga
Historien om hur datorstudenten Linus Torvalds vid Helsingfors universitetet la ut sitt program på Internet och fick hjälp
av intresserade runt om i världen
med att förbättra det är idag välkänd. Själv förklarar han uppmärksamheten kring sig själv
med den kaotiska datorvärlden.
– I något som är så abstrakt
behövs det en fixpunkt, och jag
och Linux har fungerat bra som
en bild av Internets möjligheter.
Mycket beror också på att Linus Torvalds numer lyckas konkurrera med självaste Bill Gates
och det enorma företaget Microsoft, eftersom Linux enligt många
är bättre än programmet Windows. Att Linux dessutom är gratis gör inte saken sämre.
Linux är ett operativsystem och
har som uppgift att styra hur
datorn går att använda, på samma sätt som Windows. Linux är
skrivet i så kallad öppen källkod,
vilket gör att varje användare
kan anpassa Linux efter egna
önskemål. Vore datorn en bil liknar Linus Torvalds det vid att du
själv kan öppna motorhuven och
undersöka hur den fungerar. Det
gör också att du inte är hänvisad
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till enbart bilmärkets egna mekaniker om något går sönder.
Med tjänst som forskningsassistent vid Helsingfors universitetet utvecklade han Linux utan
egen vinning.
– Att lägga ut allt på nätet för
andra att utnyttja fritt kändes
naturligt, eftersom det ju är forskningens själva själ. Det var dock
inte ett ideologiskt beslut i första
hand, utan jag anser att även
kommersiella drivkrafter har sitt
berättigande.
Linus Torvalds arbetar nu själv
i ett mycket hemligt projekt på
företaget Transmeta i Silicon
Valley, där inte ens inriktningen
på verksamheten är helt känd.
Torsten Ekedahl vid matematiska institutionen var värd för
Linus Torvalds och är en av personerna bakom matematisk-naturvetenskapliga fakultetens utnämningar av hedersdoktorer.
– Vi hade inga riktigt uppenbara kandidater och någon nämnde Linus namn. Vi funderade vidare och insåg allt mer att han
var ett bra val.
En enkät inom fakulteten visade på över 200 Linuxdatorer som
olika forskare använde, bland
annat har programmet möjliggjort att göra avancerade beräkningar på billiga PC-datorer
istället för dyra arbetsstationer.

FOTO: GIORGOS ATHANASIADIS

Universitetet sköt salut för ungt datorgeni

Nye hedersdoktorn Linus Torvalds har valt en pingvin som maskot
för sitt datorprogram Linux. Därför fick han lova sina medarbetare
i USA att ta med bilder på sig själv i frack från promotionen.

Reklam för forskning
– Dessutom har Linus Torvalds
visat upp en alternativ modell för
programutveckling som ligger
nära forskningens fria informationsutbyte. Med dagens tankar
om att göra forskning mer affärsmässig är det roligt att någon
visar att det även kan fungera åt
andra hållet, säger Torsten Ekedahl.
Linus Torvalds hade även en
frågestund för svenska media, då
ett hundratal intresserade kom
till Aula Magna. Men när frågorna cirkulerade kring konkurrensen gentemot Windows undrade
Linus Torvalds efter en stund var
alla tekniska frågor var, nu när
han var på ett universitet. Forskare och studenter som istället
började förhöra honom på processorer, filsystem och nya versioner av Linux fick honom dock
varm i kläderna och det märktes
att Linus Torvalds njuter mer av
att fundera kring förbättringar
av sitt program än av att vara ett
hot för Bill Gates och stora datorföretag.
Andreas Nilsson
—9—

Fakta om Linux
Linux är ett operativsystem
som utvecklats ideellt av finlandssvenske Linus Torvalds i
samarbete med hundratals programmerare. Programmet är
gratis, men företag säljer också
kommersiella versioner med
kringprogram och support.
Idag har Linux närmare 10
miljoner användare, främst
inom forskningsvärlden och vid
andra tillämpningar med stora
datamängder. Linux 2.4 heter
nästa version av programmet
som lanseras under början av

nästa år och bland annat innehåller bättre stöd åt bärbara
datorer samt kraftfulla datorer
med upp till åtta processorer.

Rekordmånga nya professorer
I slutet av september hölls universitetets årliga promotionshögtid i Stadshuset. Nyblivna
doktorer samt jubel- och hedersdoktorer promoverades och
hela 63 professorer fick ta emot
sina installationsbrev ur rektors
hand, vilket är fler än någonsin
tidigare beroende på befordringen av biträdande professorer.
Nyblivna professorn i litteraturvetenskap Boel Westin höll
årets installationsföreläsning
och berättade om hur teknik
gestaltas i barnböcker. Efter
ceremonin i Blå hallen serverades en festmåltid i Gyllene salen med bland annat vildand.

Det bjöds även på musikalisk underhållning i form av
studentsångare och mässingsorkester.
AN
Se vidare bilaga i detta nummer.

Jubileum bland apor och höns

FOTO: ANDERS BYLIN

Totalt pågår ett tjugotal forskningsprojekt på Tovetorp. Stationen som ligger vackert belägen i sörmländska Björnlunda är
stor, 160 hektar land och vatten.
– Vi studerar många djurarter
här, allt från fjärilar till hjortar
och apor, berättar platschef Sven
Jakobsson.
Femtio hektar är inhägnade för
dovhjortarna och forskarna studerar hur hindarna föder upp
sina ungar. Det har visat sig att
hankalvar får mer mjölk än honkalvar för att de diar intensivare
än sina systrar.
På Tovetorp finns också fyrtio
vita silkesapor som lever i fyra
familjegrupper. De ingår i en
studie om försoningsbeteenden.
Sådana
studier har
tidigare
gjorts på
bland annat gorillor
och schimpanser,
men här
Flyttfåglar som den
har en sohär svarthättan
cialt minfångas in och studre utveckderas för att forslad apart
karna bland annat
valts.
ska kunna lära sig
– Det vet
hur de små fåglarvi alla att
na klarar sina andet blir
strängande flygkonfrontaturer.

Rektor och universitetsledningen visades runt av aktiva forskare och studenter
vid Tovetorps forskningsstation. Dovhjortarna tog sig
också en titt på de nya
gästerna.
tioner i familjer, och att det är
viktigt med försoning när man
lever i grupp, säger Sven Jakobsson, som själv doktorerat på partner- och revirstrider hos fiskar
och fåglar.
Parallellt med Tovetorps apstudie pågår ett forskningsprojekt där läkaren Tomas Ljungberg studerar försoningsbeteenden hos dagisbarn. För små barn
räcker det inte med att bara säga
förlåt. Det måste mer till för att
de skall försonas, som att låna ut
sin favoritleksak eller att förlöjliga sig själv.
Hos silkesaporna handlar det
om att bråkstakarna söker upp
varandra och sitter tillsammans.
Kräsna hönor
vill domineras
Tillsammans med University of
Sheffield drivs ett projekt där man
studerar spermiekonkurrens hos

höns. Hönan får finna sig i att
para sig med alla tuppar som
kommer åt henne. Forskarna
trodde tidigare att allt var upp
till tuppen, men det verkar som
om hönorna behåller dominanta
tuppars säd och gör sig av med de
mesigare tupparnas.
Man fångar också in stora
mängder småfåglar. De lockas
att landa när de hör fågelsång
som spelas upp i stora högtalare
nattetid.
Fåglarna fångas skonsamt i handgjorda silkesnät och ringmärks och
studeras i kortare projekt. Bland
annat studeras ruggning, hur de
lagrar fett inför höstflytten och hur
de reagerar när de blir skrämda.
Fjärilars spridningsförmåga är
ytterligare ett forskningsfält. Till
sin hjälp har forskarna en trettio
meter lång flygbur där de kan
studera hur fjärilarna forcerar
hinder som till exempel skogs-

ridåer och öppna platser.
– Naturen är mer uppsplittrad
nuförtiden. Vi vill ta reda på hur
ovanliga arter kan sprida sig till
andra områden som passar dem.
Det är viktigt för bevarandearbetet i landet att förstå den dynamiken, säger Sven Jakobsson.
Tovetorp kan också fungera som
universitetets egen konferensanläggning. Tjugo personer kan övernatta komfortabelt i enkelrum.
Zoologerna har själva sin årliga
samling för forskarstuderande och
lärare på Tovetorp, en minikonferens där ett 40-tal deltagare bor
och äter på fältstationen, som också kan erbjuda helpension.
– Om folk på universitetet vill
hålla mindre konferenser eller
ordna kurser så går det att hyra
Tovetorp, säger Sven Jakobsson.
Calle Arvidson
För information eller bokning av Tovetorp nås Sven Jakobsson på tel 0155246 047 och 070-357 85 74 eller e-post
sven.jakobsson@ zoologi.su.se

FOTO: ANDERS BYLIN

FOTO: SVEN JAKOBSSON

Forskningsstationen Tovetorp firade sitt 30-årsjubileum i slutet
av september med en fest i vetenskapens tecken. Rektor Gustaf
Lindencrona och övriga gäster
guidades runt på olika stationer
där Tovetorps forsknings- och
undervisningsprojekt presenterades av forskare, doktorander
och studenter. Samtidigt pågick
undervisningsverksamheten som
vanligt. Närmare 600 studenter
per år går längre och kortare
fältkurser på Tovetrop i etologi,
ekologi, faunistik och floristik.

Höns är inte så dumma som sitt
rykte. Åtminstone lyckas de lura
de amorösa tupparna och låter
sig bara bli befruktade av sina
favoriter.

Statsvetarna får jobb inom staten
Hur går det för statsvetarna när
de är klara med sin utbildning?
Det har studievägledaren Nina
Ahlroos vid Studentbyrån tagit
reda på i en enkätundersökning.
I undersökningen ingick alla
de studenter som tagit en examen med statsvetenskap som
huvudämne under åren 1985–
1995. Totalt 112 personer svarade, 61 kvinnor och 51män.
Det man tydligt kunnat se är

att de flesta har fått fast anställning efter sin examen, i huvudsak inom utredning, information
och administration. Den övervägande delen har uppgett att de
arbetar heltid och majoriteten
arbetar även inom den statliga
sektorn.
Statsvetarna är ingen homogen grupp. Inom ramen för examen finns en mängd olika kombinationer. Det populäraste kom-

binationsalternativet har visat sig
vara nationalekonomi. Andra
ofta förekommande kombinationer är juridisk översiktskurs
(JÖK), ekonomisk historia samt
språkstudier. Därefter följer historia, företagsekonomi och statistik.
– Vi har velat få svar på vart
studenterna tar vägen efter examen. Många som ska börja studera här vill också veta vad de
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blir när de läst statsvetenskap,
säger Ulf Nyman, studievägledare på statsvetenskapliga institutionen. Rapporten ger mig som
studievägledare något handfast
och konkret att visa studenterna.
Den hjälper mig också att vägleda dem i deras val av kombinationer.
Madeleine Salomon
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Världens bästa Charlson

Robert Charlson är rankad som
den främste inom atmosfärforskningen. Han har även släktrötter
i Sverige – professor Charlsons
farfar Erik Karlson utvandrade
från småländska Ödestugu till
Amerika på 1870-talet. Detta
faktum fick vännen och värden
professor Henning Rodhe att låta
tankarna gå till den kända Astrid
Lindgren-figuren, när han välkomnade ”världens bäste Charlson” till universitetets meteorologiska institution.
Professor Charlsons forskargärning spänner över många
områden. Hans förmåga att kom-

FOTO: YNGVE FRANSSON

Robert Charlson, professor i atmosfärskemi vid University of
Washington i Seattle, tillträdde i
slutet av september som innehavare av Konung Carl XVI Gustafs
gästprofessur i miljövetenskap vid
matematisk-naturvetenskapliga
fakulteten. Under kunglig närvaro
och inför en nära nog fullsatt Aula
Magna berättade professor Charlson om sina banbrytande upptäckter. Efter föreläsningen utmanades världsauktoriteten med frågor från pålästa gymnasieelever.

Universitetets nya gästprofessor i miljövetenskap Robert Charlson
fick ta emot sin utnämning från kungen, som är instiftare av
professuren. Under hela ceremonin visade klimatforskaren Robert
Charlson prov på ett ordentligt högtryck och sken av lycka.
municera med forskare inom
meteorologi, oceanografi, geologi, kemi och biologi är omvittnad. Mest känd är teorin som
han under slutet av 80-talet utarbetade tillsammans med engels-

mannen och forskaren James
Lovelock. Den handlar om att
havens plankton har en stabiliserande inverkan på jordens klimat. Dessa mikroorganismer producerar svavelföreningar som när

de avdunstar ur havet och kommer i kontakt med luften bildar
små svävande svavelsyrapartiklar. Dessa partiklar underlättar i
sin tur bildandet av droppar i
molnen. Ju fler droppar, ju vitare
moln och desto mer solljus som
reflekteras tillbaka ut i rymden.
Vilket så småningom sänker temperaturen vid havsytan. Därmed
minskar även tillväxten av plankton som är temperaturberoende.
Ett självbalanserande värmeregleringssystem med andra ord,
skapat genom interaktion mellan svavelproducerande mikroorganismer i haven och den omgivande atmosfären.
Den aktuella gästprofessuren är
knuten till den meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet, där professor Charlson
kommer att medverka i ett tvärvetenskapligt arbete inom forskningen kring klimatförändringar
och biogeokemiska kretslopp.
Robert Charlson blev 1993 hedersdoktor vid den matematisknaturvetenskapliga fakulteten.
Johan Björkman

Lyckad hearing om nya programmet
I mitten av oktober ordnade universitetets miljöråd en hearing om
det nya miljöhandlingsprogrammet för att fånga upp synpunkter
från alla institutioner och enheter.
Ett trettiotal intresserade dök upp.
– Det är jag nöjd med och jag
tycker att idén med en hearing

var lyckad, säger miljörådets ordförande Cindy de Wit.
Tanken var att istället för att
skicka programmet på traditionell remissrunda så skulle det här
snabba på processen och undvika en snårskog av olika åsikter.
– Nu kunde vi diskutera frågor

Urladdning i Kulturhuset
Till millennieskiftet arrangeras
ett möte mellan vetenskap och
konst i Kulturhuset. Som SU-Nytt
skrivit tidigare kommer temat
vara tiden ur olika apsekter. Nu
är programmet klart och under
samlingsnamnet Urladdningar
ska deltagare från olika vetenskapsfält och konstnärliga genrer tillsammans inspirera lekmän
och specialister, gamla och unga.
Målet är att spegla världens alla
olika tider, trender och rytmer.
Genom samarbetet med Kulturhuset äger aktiviteterna rum
från husets bottenplan upp till
takterrassen. Urladdningar invigs
lördagen 4 december på och med
Klara Soppteater, som har ordnat med ett specialprogram. Därefter öppnar en utställning på
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temat tid i natur och kultur vid
Stockholms akademiska forum
med ett urval urverk från kultur-,
teknik- och konsthistoria tillsammans med aktuell forskning från
universitetet, KTH och KI. En
klockverkstad för ungdomar
öppnar samtidigt, där det går att
tillverka en egen klocka och skapa sig en privat tideräkning.
En mängd olika aktivteter kommer att pågå ända fram till
12 mars 2000. Efter årskiftet blir
det bland annat nonstop-föreläsningar, barnprogram och filmvisningar.
Andreas Nilsson
Mer information om Urladdningar
kan Agneta Paulsson ge på tel 16 2256
eller e-post agneta.paulsson@info.su.se

där det fanns olika viljor direkt
på plats och enas om en gemensam ståndpunkt. Till exempel
fanns både de som ville skärpa
och de som ville mildra tonen
gentemot institutionerna om
deras miljöarbete. Resultatet
blev att vi byter ut några ”bör”

mot ”ska” i programmet.
Nu vidtar miljörådets arbete
med att sammanställa synpunkterna till ett färdigt dokument.
Förhoppningen är att det kan
antas som miljöhandlingsplan
under vintern.
Andreas Nilsson

Idéer sökes med
marknadspotential
Första steget i de tre som utgör
Venture Cup togs den 15 september i Aula Magna. Rektor
Gustaf Lindencrona hälsade välkommen. På en allmän fråga till
publiken från kvällens värdinna,
Maria Borelius, visade det sig att
minst 70 procent av deltagarna i
publiken hade en produktidé som
de skulle vilja förverkliga. Hittills har drygt 1 200 intresseanmälningar kommit in och 180
av dessa kommer från Stockholms universitet. Tävlingen är i
första hand riktad till forskare
och studenter på universitet och
högskolor, men den är öppen för
alla med anknytning till Öst-
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sverige från och med steg två.
Venture Cup vill i tävlingsform
locka fram innovativa idéer, produkter eller tjänster som också
har en marknadspotential. I varje steg utses en vinnare och man
kan komma med i tävlingen i alla
tre stegen. För varje steg krävs en
allt finare och mer precis affärsplan och för varje steg ökar prissumman.
Tommy Ringart

Mer information om tävlingen finns
på www.venturecup.org

insidan
S T O C K H O L M S U N I V E R S I T E T S I N T E R N A I N F O R M AT I O N

Använd Insidan
Minimarsvin söker nytt hem,
innebandyspelare sökes och trevlig lägenhet i Täby. Detta är några av de annonsrubriker man kan
hitta på Insidans annonstorg.
Stockholms universitets interna information för anställda och
studenter Insidan på www.
insidan.su.se innehåller något för
alla. Här kan du bland annat läsa
om senaste nytt inom universitetsvärlden i Nyhetsbladet som
kommer ut varje torsdag, få reda
på vilka kurser som ges inom
personalutbildningen under Per-

sonalinfo och annonsera eller
hitta det du söker på Annonstorget. Glöm inte heller bort den
utmärkta möjligheten att göra
reklam för just ditt arrangemang
i kalendariet där det finns information om intressanta föreläsningar, seminarier, konferenser
och utställningar.
För frågor, tips eller åsikter kontakta Anette Norberg-Tägt på tel
16 22 55 och e-post anette.norbergtagt@info.su.se eller Maria Sandqvist på tel 16 13 77 och e-post
info.ass@info.su.se.

Företagsekonomiska
dagen en framgång
För tredje året i rad har Företagsekonomiska dagen anordnats.
Och för varje gång fördubblas i
stort sett antalet deltagande företagsrepresentanter, i år kom över
550 stycken. Eftersom företagsekonomiska institutionen ser dagen som ett viktigt sätt att nå ut
med sin verksamhet har man i år
försökt med ett nytt grepp och
annonserat om evenemanget i
tunnelbanan, något som lockade
en del gymnasieelever att delta.
– En gammal student kom på
att vi kunde få rabatt på annonsering hos SL, det kostade 18 000
i stället för 34 000 för två veckors annonsering, berättar prefekten Sikander Khan.
Och inte nog med det. Nu förhandlar institutionen med SL om
att få dem som sponsor vid sin
flytt. Vem vet, buss 40 kanske
tutar utanför Kräftriket i framtiden.

I och med företagsekonomernas flytt kommer A-huset
att byggas om. Ett förslag
finns nu från Lund & Valentin
arkitekter som bland annat
innehåller ett servicetorg för
studenter, en tre våningar
hög ljusgård ut mot en ny
entré samt ett nytt kafé på
plan fyra.
Mer om förslaget ges i
kommande SU-Nytt.

Apropå flytten så håller tidsplanen än så länge – de K-märkta
byggnaderna i Kräftriket börjar
få sin inre form och allt ska vara
klart innan midsommar. Och
sponsorpengarna fortsätter att
strömma in. Av de önskade 40
miljonerna är nu 20 säkrade.
– Med det svåra läget på marknaden, med många konkurrenter
om sponsorernas pengar, är vi
nöjda med det, säger Sikander
Khan.
Dessutom pågår diskussioner
fortfarande med ett tjugotal presumtiva sponsorer så han ser ljust
på framtiden:
– Det är lättare nu när vi kan
visa att byggnaderna börjar bli
klara. Förut var det många som
var tveksamma och undrade om
vi skulle kunna genomföra projektet.
Calle Arvidson

Dagen närmar sig
för projekt 2000
Vi kan vara lugna inför nyårsnatten. Det är det besked som
lämnades vid Projekt 2000s välbesökta informationsdag i mitten av oktober.
En styrgrupp och två arbetsgrupper har sedan 1998 arbetat
med att säkra universitetet inför
millennieskiftet. Arbetet samt
millenniet börjar nu närma sig
sitt slut. För att informera universitetets anställda om vad som
har gjorts och vad som kommer
att göras anordnar Projekt 2000
två informationsdagar. Den första informationsdagen gick alltså av stapeln i mitten av oktober
och hade titeln Från fastigheter
till datorer. Talarnas gemensamma budskap var att de problem
som kunnat förutses är åtgärda-

de. Telefonväxeln, LADOK, ekonomisystemet och centrala servrar är testade och ska fungera
som vanligt. Akademiska hus garanterar detsamma.
Den andra informationsdagen
kommer att äga rum den 23 november och handla om dels vilken beredskap som kommer att
finnas på universitetet under nyårshelgen och dels vad de anställda behöver tänka på angående
sina datorer. Mer information
finns på www.2000.su.se och
www.2000.su.se/infodag2. Det går
också bra att kontakta 2000-general Bengt Kring på tel 16 12 12
eller e-post bengt.kring@tb.su.se.

Blanketter på nätet

Ny ansvarig
för IT-säkerhet

Nu finns universitetets första elektroniska blanketter tillgängliga
och dessa kommer successivt att
ersätta sina papperslikar. Att kunna ta hem aktuella blanketter från
Internet är det första steget mot
en mer automatiserad hantering
av informationen. Arbetet leds
från IT-planeringsenheten och har
som slutmål att låta anställda fylla i uppgifter direkt på datorn. Än
så länge får man dock skriva ut
blanketterna och skicka dem vidare som vanligt. Allt fler av de
vanligaste blanketterna kommer
nu att dyka upp i blankettarkivet
på www.signform.se/su.

Nytt vaktbolag
på campus
Från och med oktober har universitetet Upplands bevakning
som vaktbolag, men larmnumret
är oförändrat 16 42 00. Säkerhetschefen Bengt Kring vill också
passa på att påminna om att det
är viktigt att all personal ser till
att dörrar och fönster är låsta på
kvällen. Slarv leder förutom till
inbrottsrisker att väktarna måste undersöka eventuella öppna
lokaler och därmed hindras i sitt
bevakningsarbete.

Maria Sandqvist

Arne Nilsson vid enheten för IT
och media vikarierar som IT-säkerhetschef och är den som tar
emot anmälningar om incidenter
och intrångsförsök i universitetets datorsystem. Arne Nilsson
nås på tel 16 37 44. För informationsfrågor om IT-säkerhet nås
Kjell Gullberg på tel 16 22 94.
Det går också att kontakta båda
på e-post it-sakerhet@su.se.

elska. Dessutom kommer det att
finnas en mindre upplaga utan
all text.
Julkorten beställs med en vanlig SU 1-blankett från enheten
för IT och media, Webb- och
grafisk produktion, Södra huset,
B2. Korten kommer inklusive
kuvert att kosta 9 kronor styck.
Minsta antal som kan beställas
är 25 stycken.
Julhälsning i tid
Vill du att dina julhälsningar skall
komma fram i tid posta då breven senast:
Sverige

Julkort även i år ...
Det kommer att finnas julkort
att beställa från den 20 november. Motivet är inte bestämt vid
tryckningen av detta nummer av
SU-Nytt. Julhälsningen på kortet blir på både svenska och eng— 12 —

19/12 (julpost)
22/12 (vanligt porto)

Utlandet med vanligt porto:
Kom ihåg Prioritaire-etiketten!
Norden/Baltikum 15/12
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14/12
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Nytt förslag om lärarutbildningen
hotar ämnesstudierna
Efter två års utredande har
lärarutbildningskommittén
(LUK 97) presenterat betänkandet SOU 1999:63 som behandlar tolv olika lärarexamina och nu är ute på remiss.
Utredningen innehåller en
grundsyn för den framtida lärarutbildningen som allvarligt
måste uppmärksammas. Avsikten är att ”avakademisera” lärarutbildningen och skapa större utrymme för pedagogiska
och skolsociala frågor på ämnesstudiernas bekostnad.
Skolans centrala uppgift är
att vara en stimulerande och
glädjefylld plats för kunskap
och lärande. Till det behövs
välutbildade specialister på olika områden, såväl lärare med
specialkompetenser som kuratorer och andra skolsociala experter. LUKs förslag går i rakt
motsatt riktning. Att utarma
såväl den ämnesmässiga som
andra specialkompetenser för
blivande lärare är sannerligen
ingen bra lösning för framtidens skola.
En huvudidé i utredningen
är att det ska skapas en enhetlig grund för alla olika lärarexamina. Den ska omfatta tre
terminers studier och i huvudsak innehålla grundläggande
pedagogiska och skolsociala
perspektiv och frågeställningar. Den gemensamma delen ska
även innehålla praktik inom
olika skolformer samt vissa
tvärvetenskapliga studier.
Blocket ska i princip läsas av
alla lärarstuderande, oavsett
om man ska bli förskollärare
eller ämneslärare på högstadiet/gymnasiet. LUKs intentioner är tydliga. I första hand ska
en generell läraridentitet erhållas, i andra hand kompetens
för den åldersgrupp eller de
ämnen som undervisningen ska
gälla. Man kan ifrågasätta om
att ansvara för läsinlärning för
de yngsta barnen och att vara
ämneslärare på högstadiet eller gymnasiet inte är helt skilda
yrken och således kräver olika
typer av kompetens. Att satsa
på ett långt gemensamt utbild-
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ningsmoment kan knappast
innebära meningsfulla studier
för någondera parten. Samtidigt minskar utrymmet för specialisering.
I utredningen finns ett avsnitt som betonar att ett vetenskapligt förhållningssätt ska
vara framträdande i lärarutbildningen och löpa som en
röd tråd genom samtliga utbildningsdelar. Ett vetenskapligt förhållningssätt är självfallet grunden för alla ämnesstudier vid universitet och högskolor redan i dagens lärarutbildning landet runt – man kan
faktiskt undra om utredarna
riktigt insett detta – men det är
ändå bra att man i betänkandet gör denna markering. Det
innebär ett stöd för alla som
även i framtiden vill inskärpa
vikten av högskolemässighet på
alla plan i lärarutbildningen.
Trots detta kännetecknas utredningsförslaget av ett märkligt ointresse för de ämnesteoretiska studierna. De behandlas mycket sparsamt och översiktligt, utan ansats till analys
av vad dessa ger de lärarstuderande idag och vad man eventuellt skulle vilja ändra på. Inte
heller redovisas hur det nya
förslaget påverkar fördelningen mellan olika utbildningsmoment. Hur man än räknar mellan olika alternativa kombinationer framkommer det dock
att det handlar om en kraftig
minskning av de renodlade
ämnesstudierna. För blivande
ämneslärare på högstadiet eller gymnasiet kan 20–30 poäng försvinna, i vissa fall ännu
mer.
En minskning av ämnesstudierna är negativ av flera skäl.
Generellt utarmas kvalitén och
kompetensen på undervisningen under grundskolans senare
år och i gymnasiet, vilket givetvis försämrar skolelevernas
grundläggande kunskaper för
vidare studier på högskolor och
universitet. Dessutom sker de
blivande lärarnas mer avancerade och utförliga träning i vetenskapligt tänkande och egen

kunskapsinhämtning på de
högre nivåerna inom ämnesstudierna. Att vara ämneslärare i dagens grundskola och gymnasium innebär inte enbart
undervisning vid lektioner,
utan i hög grad även att vara
handledare vid specialarbeten
och projektstudier, att stimulera elever till egen kunskapsinhämtning och att på alla nivåer initiera ett vetenskapligt
förhållningssätt – vilket gällande kursplaner också tydligt föreskriver. Att ”skära av toppen” på ämnesstudierna leder
till att morgondagens ämneslärare får väsentligt mindre
egen erfarenhet av hur avancerad informationssökning går
till samt hur vetenskapliga projekt- och uppsatsarbeten genomförs och kritiskt granskas.
Att många blivande gymnasielärare inte kommer att ha magisternivå i sitt huvudämne
innebär för övrigt att man i
flertalet ämnen inte är behörig
att söka forskarutbildning, vilket går stick i stäv med många
kommuners intentioner att öka
antalet lektorat i gymnasieskolorna.
En annan huvudtanke i LUK
är att öka integrationen mellan
lärarutbildningens olika delar.
De studerande ska ständigt
uppleva kopplingen till sin
kommande lärargärning. Bland
annat framhålls att ämnesstudier och ämnesdidaktik bättre
borde integreras samt att praktikperioder kunde kopplas närmare de teoretiska studierna.
Tankegångarna är i och för sig
intressanta. Visst vore det spännande om universitetslärare
som arbetar med ämnesstudier
kunde ha ett nära samarbete
med de lärare i skolor som tar
emot lärarstuderande på praktik. Idén har dock flera hakar.
Lärarkandidaternas ämnesstudier riskerar att avskiljas från
de akademiska ämnesmiljöerna. Det är av största vikt för
kvaliteten att blivande lärare
deltar i ordinarie kurser och
där får möta universitetslektorer, professorer och forskare
vid sina ämnesstudier. Vidare
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bör givetvis alla ämnesstudier
vara fullt påbyggbara till vidare akademiska studier. En
högskoleutbildning kan aldrig
tillåtas vara en stängd återvändsgränd. Att alltför mycket
fokusera den direkta yrkesmässiga ”nyttoaspekten” i varje enskilt utbildningsmoment kan
för övrigt även skymma det
faktum att all högskoleutbildning givetvis måste handla om
en långsiktig utveckling av individen, det vill säga att starta
processer snarare än att avsluta dem. Även blivande lärare
bör självfallet ges stort utrymme för egen intellektuell utveckling vad gäller både ämneskunskaper och pedagogiskt
tänkande.
Det finns mycket man vill ha
med i en lärarutbildning. Det
är givetvis viktigt att alla som
arbetar med barn och ungdom
har grundläggande kunskaper
i olika pedagogiska och didaktiska perspektiv och har insikter om till exempel gruppdynamiska förhållanden och mobbningsproblematik. I dagens lärarutbildning finns en fördelning mellan pedagogiska kurser, skolsociala frågor, didaktik, skolpraktik och ämnesstudier. Om man vill utöka de
förstnämnda kategorierna får
man hos statsmakterna kräva
mer resurser för att förlänga
utbildningen eller ställa krav
på att arbetsgivarna – kommuner och skolor – tar större ansvar för en rejäl inskolningsperiod av arbetsplatsmässiga förhållanden. Att ge sig på lärarnas ämneskompetens är däremot ett helt oacceptabelt förslag som kraftfullt bör avvisas.
Johnny Wijk
universitetslektor i historia
och representant i
Lärarhögskolans
utbildningsnämnd

Jubilerande havsforskare
i Stockholm
Internationella havsforskningsrådet ICES firade i början av oktober sitt 100-årsjubileum i Stockholm. Grundare var Otto Pettersson, professor i kemi vid
Stockholms högskola. Fortfarande är Sverige och Stockholms
universitet aktiva inom dagens
nätverk av 1 600 forskare i ICES.
Från början studerades sillens
vandringar och hur arten påverkades av havets förutsättningar.
Fiskebestånd och havsmiljöfrågor är än idag forskarnas huvudområde. Under jubileumet talade Sture Hansson vid systemekologiska institutionen om havens
ekosystem och Hans Ackefors
vid zoologiska institutionen berättade om ICES historia inför de
över 500 hitresta havsforskarna.

Värdfamiljer sökes
för statsvetare
Har du ett rum över? Hyr i så fall
ut det till någon av de amerikanska ungdomar som kommer till
universitetet för att studera inom
The Swedish Program vid statsvetenskapliga institutionen våren
år 2000. Studenterna behöver
hjälp med värdfamiljer under sin
termin och intresserade kan höra
av sig till Inga-Lill Hallberg på
tel 16 42 94 eller e-post ingalill.hallberg@statsvet.su.se.

P1 live från Café 3:an
Med start torsdagen den 25 november och tre torsdagar framåt
kommer Studio Ett – ett program
i P1 – sända live från Café 3:an
på universitetet. Sändningarna
går från klockan 16.02 till 16.45.
I programmet kommer en studentpanel att medverka. Tanken
är att den skall diskutera ett aktuellt ämne tillsammans med publiken i caféet.

Fortfarande vett
men ingen etikett
För att förenkla och sänka
kostnaderna för distributionen
av SU-Nytt har vi från och med
detta nummer slutat att adressera personliga exemplar av tidningen. Tidningarna buntas per
postställe. Det innebär att man
vid institutioner som är utspridda på flera adresser inte längre
behöver skicka tidningar vidare.
Vår förhoppning är att detta ska
underlätta för dem som hanterar
posten på institutionerna.
Frågor besvaras av Kjell Lundgren, Enheten för IT och media,
e-post kjell.lundgren@it.su.se,
fax 16 12 50.

Fiskforskning och tredje uppgiften
Många nya doktorer intresserade av Forskardagen

Den 24 november samlas 47 nyblivna doktorer i Aula Magna för
att berätta för intresserade om
sin forskning. De deltagande doktorerna spänner över alla fakulteter och en mångfald av ämnen.
Forskningen samsas inom ramen
för fem tvärvetenskapliga teman:
Kunskap och lärande, Människa
och miljö, Språk och kommunikation, Hälsa och samhälle samt
Samhälle i förändring.
– Det är väldigt positivt med intresset för Forskardagen från alla
doktorer. Från början trodde jag
nog inte att så många skulle vilja
ställa upp som de gjort, säger
projektets ordförande professor
emeritus Jarl Torbacke.
Trots att han sedan några år är
pensionerad blev han själv medlockad att vara med och hålla i
arrangemanget.
– Det berodde mycket på att
idén är så bra. För första gången
visar vi här upp den färskaste
forskningen vi har vid universitetet.
Förutom de populärvetenskapliga föreläsningarna kommer varje doktors forskning att presenteras i en utställning som nu arbetas fram i samarbete med studenter från Grafiska institutet/
IHR.
En av universitetets nyblivna
doktorer som ställer upp är Lars
Vallin. Han disputerade i våras
vid systemekologiska institutionen på torskens situation i Östersjön och hur artens fortplantning
påverkas av olika miljöfaktorer.
– Det känns roligt att få berätta
om det jag gjort för en bred publik och inte bara för den lilla
krets forskare jag arbetar med.
Samtidigt är det en utmaning att
försöka förklara det man gjort
på ett enkelt sätt.

Populärvetenskapens vecka
Forskningsrådsnämnden, FRN, har i år sin populärvetenskapliga vecka 21–27 november. Veckan är en nationell kampanj för
att väcka intresse för den kunskap som finns inom forskning
samt stimulera till kontakter mellan allmänhet och forskare.
Arrangörer är – förutom universitet, högskolor och forskningsråd – myndigheter, bibliotek, museer, företag, kommuner och
studieförbund i hela landet. Upptakten och finalen sker denna
gång vid Mitthögskolan.
Hela programmet med alla aktiviteter trycks i en tabloidtidning som distribueras över hela landet och även finns på
www.frn.se/popvet.html.
Stockholms universitet arrangerar inget eget centralt. Däremot är många forskare engagerade via forskningsråd och liknande. Några institutioner har populärvetenskapliga aktiviteter just denna vecka och de finns med i programtidningen.
Institutionen för nordiska språk anordnar öppet hus och föreläsningar 24 november, den öppna tisdagsföreläsningen äger
rum 23 november. Vidare har Fysikum sitt vetenskapslaboratorium öppet för allmänheten 24 november och institutionen för
neurokemi och neurotoxikologi håller sin institution öppen
samma dag. Även den populärvetenskapliga Forskardagen äger
rum 24 november.
Agneta Paulsson

Lars Vallin skrev själv ett pressmeddelande till sin avhandling
och fick en hel del uppmärksamhet i media. Förutom det roliga i
att uppmärksammas tycker han
dessutom att forskningen kan tillföras något genom kontakter med
icke-specialister.
– Flera gånger när jag har berättat om mitt projekt för allmänt intresserade eller forskare
från andra discipliner har de ställt

frågor som jag själv inte tänkt på.
Ofta kan det luckra upp problem
och leda vidare till en större insikt när man riskerar att bli för
hemmablind.
Andreas Nilsson
Forskardagen äger rum onsdagen
den 24 november 12.30–17.00 i Aula
Magna. Mer information finns på
www.forskardagen.su.se.

Populära tankar kring språk
Institutionen för nordiska språk
har öppet hus onsdagen den 24
november mellan klockan 15 och
18. Då kan man ta med sig allsköns språkfrågor till forskarnas
tjänsterum och förhoppningsvis
få sin vetgirighet tillfredställd.
På kvällen kommer det att hållas öppna föreläsningar om svårbegripliga ortnamn, språk på

hemsidor och framtidens svenska i en internationaliserad värld,
där EU-medlemskapets betydelse för det svenska språket kommer att tas upp.
Öppet husdagen är en del av
Populärvetenskapens vecka som
anordnas av Forskningsrådsnämnden.
– Vi tycker att det är både
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viktigt och roligt att visa upp vad
vi gör och tredje uppgiften är
huvudskälet till att vi håller öppet hus, säger studierektor Staffan Nyström.
Ett utförligare program kommer att finna på:
www.nordiska.su.se.
Calle Arvidson
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Var finns alla
sportiga människor?

FOTO: YNGVE FRANSSON

Det är hittills endast undantagsvis som SU-Nytt rapporterat om
idrottsliga bedrifter. Med allas
hjälp hoppas vi nu kunna ändra
på det. Hör av er till redaktionen
när ni deltar i motionssammanhang och har ni ett foto eller två
är det ännu roligare. Sensommarens Bellmansstafett känns ack
så avlägsen nu när höstrusket
börjar göra sig påmint. Men någ-

ra av oss har redan börjat ladda
– åtminstone mentalt – inför nästa år. Att uppmaningen om
idrottsbragder har något som
helst samband med det faktum
att redaktören köpte sig nya
springskor i somras är förstås
helt utesluten…
Anette Norberg-Tägt

Styrketräningslokalen i Allhuset har under sitt första år lyckat locka
många anställda till att lyfta annat än papper. Peter Lundgren som
instruerat alla hoppas att än fler upptäcker möjligheten.

Inte mindre än 500 anställda fördelat på 80 institutioner har fått
en introduktion till styrketräningslokalen på universitetet. Det
framgår av en utvärdering av styrketräningslokalen som instruktören i styrketräning Peter Lundgren vid Tekniska byråns kansli
genomfört. Han konstaterar i
sammanfattningen att träningslokalen varit en succé. ”Mycket
snabbt har vi nått nästan 20 procent av universitetets anställda
och höjt deras fysiska aktivitet”,
heter det bland annat i utvärderingen.
En styrketräningslokal fanns
till att börja med för lokalvårdens personalen och för personal
inom Tekniska byrån med fysiskt tungt arbete. Den låg i olika
omgångar i olika källarprång och
i Frescatihallen. Men hösten 1997
beslöt Tekniska byråns ledning
att satsa på nya och bättre lokaler och att samtidigt göra lokalen

tillgänglig för all personal vid
universitetet. I september förra
året ägde invigningen rum. Då
flyttade man till nyrenoverade
lokaler i Allhuset.
Utvärderingen som Peter Lundgren gjort bygger på en enkät
bland dem som någon gång varit
i styrketräningsrummet. Av enkäten framgår att en klar majoritet går dit en eller flera gånger i
veckan. De flesta säger sig också
må fysiskt bättre av träningen.
Däremot är det något färre som
svarar att träningen lett till förbättringar psykiskt och socialt.
Många av dem som svarat på
enkäten ville ha mer information
om kroppen, kost och träning i
allmänhet. Ett av förslagen i enkäten var att utforma en hemsida
för styrketräningslokalen. Peter
Lundgren berättar att en sådan
också är under konstruktion.

FOTO: BENGT JOHANSSON

Högt tryck i styrketräningslokalen

Årets Bellmanstafett ute i Frescati ägde rum i strålande sol och
högsommarvärme – i början av september. Här spurtar ekonomichefen
Inger Löfroth i mål.

Frescatihallen återinvigd
Rektor Gustaf Lindencrona invigde i början av september den nya
Frescatihallen. Man har byggt 600 nya kvadratmeter och här finns
nu bland annat spinsal, aerobics och danssal. Gymet har också fått
helt nya maskiner. Varje dag besöker drygt 2 500 personer
Frescatihallen och av dem är flertalet studenter men hallen står
även öppen för andra motionsintresserade.

Tommy Ringart

I augusti började Gunilla Lilie
Bauer som IT-chef på universitetsbiblioteket. Närmast kommer
hon från Svenska Kommunförbundet där hon arbetat som bibliotekarie, IT-ansvarig och kombinerad informations- och bibliotekschef.
Förutom den traditionella biblioteksverksamheten samt arbetet med interna och externa elektroniska informationstjänster så
har hon varit Kommunförbundets representant i diverse projekt inom offentlig sektor.
Gunilla Lilie Bauer har för avSU-NYTT • NR 8 •
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sikt att fortsätta utveckla den
elektroniska delen av biblioteket
på universitetet.
– Det kommer också att innebära att det inte längre blir samma sak att gå hit. Det nya biblioteket är tillgängligt från datorn –
när som helst på dygnet var än
man befinner sig, säger Gunilla
Lilie Bauer.

FOTO: YNGVE FRANSSON

Elektronisk satsning på biblioteket

Madeleine Salomon

Gunilla Lilie Bauer är ny IT-chef
vid universitetsbiblioteket.
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ENGELSK ÖVERSÄTTNING/
SPRÅKGRANSKNING
Juridiska institutionen erbjuder översättning till engelska eller språkgranskning av engelska texter som
utförs av institutionens translator.
Övers. till engelska: 1.40/ord (inkl. LKP)
Språkgr. av engelsk text: 400 kr/tim
(inkl. LKP)
Längre uppdrag – ett fast pris kan
överenskommas.
KontaktaTeresaBjelkhagen,ankn.3282,
Teresa.Bjelkhagen@juridicum.su.se
Prefekten för juridiska institutionen
Prof. Ronnie Eklund

Stockholms universitet / 106 91 Stockholm

Posttidning B

Hon tar trappan upp till vardagsrummet i raska bestämda
kliv. Både jag själv och fotografen Yngve Fransson har lite svårt
att hänga med.
– Jag tror att arbetet med avhandlingen bidragit till att man
inte blivit gammal och gaggig.
Det gäller att hålla blodgenomströmningen i hjärnan igång, säger Eva Herner när vi satt oss
tillrätta i soffan. Eva Herner har
bara några veckor kvar till disputationen när vi träffas.
Hon är 75 år och för tio år
sedan påbörjade hon sina studier
i finska på grundnivå. För åtta år
sedan antogs hon till forskarutbildningen och inom några veckor ska hon försvara sin avhandling Svenska recensenter läser
finska böcker. En studie i receptionen av finsk prosa, översatt på
1960-talet.
– Jag tycker inte att det har
blivit svårare att lära mig saker
med åren. Tvärtom går det snabbare. Man ser strukturer lättare
och läser på ett annat sätt än när
man var yngre, förklarar hon.
Men det finns också en annan
anledning till att studierna av
finska har gått så bra, erkänner
Eva Herner. Hon har en gammal
kärlek till all litteratur och till
språk som konstart och forskningsuppgift. Som 15-åring kom
hon till Sverige från Finland 1939
strax före krigsutbrottet. Famil- ville söka mig till något mer handjen kom hit dels för att det började fast, berättar hon.
bli oroligt i Finland men också för
Det blev nationalekonomi och
att Eva Herners svenska far läng- statistik istället. Så småningom hittade hem. Hentade hon till Statisnes mor som var
tiska Centralbyrån
född i Finland
(SCB) och där blev
följde också
hon så småningom
Profilen
med. Här gick
både statistikchef
Född: 1924 i Helsingfors
Eva Herner på
och chef för geneSveaplans flickraldirektörens
Familj: Make, två vuxna
gymnasium och
kansli.
barn, fyra barnbarn
där väcktes kär– Men, säger
leken till litterahon och skrattar,
Bor: Radhus i Bromma
turen och språjag har egentligen
ket. Men hon
aldrig gillat att hålFritidsintressen: Måla,
tyckte att studier
la på med statistik.
språk, fjällvandring, ute- och
i dessa ämnen
Å andra sidan
friluftsliv, handarbete
inte var tillräckskrev jag många
ligt matnyttiga.
utredningar under
Senaste bok: Göran Tun– Litteraturåren vid SCB, så
ströms Berömda män som
historien öppnajag fick en viss vana
varit i Sunne, förutom för
de inte så många
vid att formulera
forskningen
yrkesvägar. Man
mig i skrift. Det
kunde bli lärare
har jag haft stor
Mat hon gillar att laga:
och inte så mycknytta av under arPlättar till barnbarnen
et mer och det
betet med avville jag inte. Jag
handlingen.

FOTO: YNGVE FRANSSON

Statistiker som älskar språk och litteratur

Starten på avhandlingsarbetet
blev lite mindre intensivt än det
var tänkt. I samma veva som Eva
Herner sökte till forskarutbildningen 1991 ville hennes gamla
arbetsgivare SCB, att hon skulle
skriva myndighetens historia i
modern tid.
– Jag antog erbjudandet från
SCB innan jag visste hur det hade
gått med min ansökan till forskarutbildningen. Jag trodde ju
aldrig att de skulle anta en gammal dam som mig, så det första
året hann jag inte igenom så
många romaner jag hade hoppats på.
Statistiken mellanspel
Eva Herner protesterar inte när
jag sammanfattar hennes väg till
doktorsavhandlingen som en
kärlek till språket och litteraturen hon burit med sig under alla
år, och som nu fått blomma ut.
Statistiken har varit ett långt mellanspel. När hon nu är framme
vid doktorsavhandlingen verkar
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hon inte alls nervös inför den
stundande disputationen.
– Det ska bli roligt att prata om
sitt eget ämne. Jag hoppas att
min opponent Pirjo Vaittinen från
Tammerfors universitet, är riktigt kritisk så vi kan ha en bra
diskussion, säger hon.
I sin avhandling tar Eva Herner upp hur finska författare som
översattes under 1960-talet till
svenska togs emot här. Den gren
av litteraturforskningen som sysslar med den här typen av frågor
kallas för ”receptionsforskning”.
Men Eva Herner tycker att den
har haft sina begränsningar.
– Det finns gott om teorier kring
hur ett litterärt verk tas emot,
men det är ont om empiriska
studier. Därför tyckte jag att det
vore intressant att jämföra hur
ett lite större antal romaner togs
emot i sitt ursprungsland Finland och men framför allt här i
Sverige.
Hennes grundmaterial utgörs
av 32 översatta romaner och finska respektive svenska recensionerna av dessa romaner. Tidigare har man ansett att tidstrender och förväntningar är viktiga
för hur en bok ska tas emot. Men
Eva Herner menar att även det
subjektiva och individuella hos
recensenterna spelar stor roll. Det
gäller bland annat synen på hur
personliga konflikter ska tolkas
och motiv för olika personers
handlande i romanerna. Men hon
hittar också en del genomgående
skillnader mellan hur recensenterna i de två länderna tog emot
romanerna. Ibland skilde sig reaktionerna åt markant. I en roman, Midsommardansenav Hannu Salama , hädade en av romanfigurerna gud. Detta ledde till
åtal och fällande dom i Finland.
I Sverige hade man svårt att förstå detta.
Men vad ska hon då göra efter
disputationen, denna 75-åriga
före detta statistiker och snart
nyblivne doktor i finska språket
och litteraturen?
– Jag kommer att skriva några
artiklar i mitt ämne i vetenskaplig press men jag kommer nog
också försöka att skriva lite mer
populärvetenskapligt, det tycker
jag är roligt. Sen ska jag väl fortsätta att gå på forskarseminarierna på universitetet.
Tommy Ringart
SU- NYTT •
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Humanistiska fakulteten
Jan Anward,
allmän språkvetenskap
född 1947, disputerade 1981 vid Uppsala
universitet med avhandlingen Functions
of Passive and Impersonal Constructions.
Hans huvudsakliga forskningsinriktning
har därefter varit samtalsanalys, språkutveckling, ordklasstypologi samt språket
som dynamiskt och emergent fenomen.

Inge Bartning, franska
född 1943, disputerade 1976 vid Stockholms universitet med avhandlingen Remarques sur la syntaxe et la sémantique
des pseudo-adjectifs en francais. Hennes
huvudsakliga forskningsinriktningar har
därefter varit fransk syntax, semantik och
pragmatik, andraspråksinlärning av särskild franska.

Göran Burenhult, arkeologi

Från årets promotions- och installationshögtid i Blå hallen i Stadshuset.

född 1942, disputerade 1980 vid Stockholms universitet med avhandlingen The
Rock-Carvings of Gotaland. Hans huvudsakliga forskningsinriktningar har
därefter varit studiet av megalitiska traditioner globalt, bl.a. med etnoarkeologisk
forskningsmetodik, samt utvecklingen av
digital teknik inom arkeologisk dokumentation och forskning.

Rekordmånga nya professorer

Kerstin Dahlbäck,

Följande personer vid universitetet, varav flertalet varit biträdande
professorer, har under tiden 1.1 – 30.6 befordrats till professorer.
De installerades vid promotions- och installationshögtiden i september
tillsammans med de professorer som anställts efter utlysning av tjänsten.
Dessa har presenterats tidigare i SU-Nytt.

född 1940, lade fram licentiatavhandlingen Dödsmotivets gestaltning i Hjalmar
Bergmans roman En döds memoarer vid
Stockholms universitet 1971. Hennes
forskning har därefter främst rört författarbrevets teori, bl.a. analys, monografering och databearbetning av August
Strindbergs brev samt under arbete en
kommenterad utgåva av Hjalmar Bergmans samlade brev.

Juridiska fakulteten
Said Mahmoudi,

Jan Rosén, civilrätt

internationell rätt

född 1948, disputerade 1989 vid Stockholms universitet med avhandlingen
Förlagsrätt. Rättsfrågor vid förlagsavtal.
Hans forskning har därefter varit inriktad
på förmögenhetsrätt, särskilt immaterialrätt och på medierätt.

född 1948, disputerade 1987 vid Stockholms universitet med avhandlingen The
Law of Deep Sea-Bed Mining, A Study of
the Progressive Development of International Law Concerning the Management
of the Polymetallic Nodules of the Deep
Sea-Bed. Hans huvudsakliga forskningsinriktning har därefter varit internationell
miljörätt, särskilt EG:s miljörätt, havsrätt
och internationella organisationer.
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litteraturvetenskap

Christina Florin,
historia, särskilt kvinnohistoria
född 1938, disputerade 1987 vid Umeå
universitet med avhandlingen Kampen om
katedern. Feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860 – 1906. Hennes
huvudsakliga forskningsinriktning har
därefter varit professionalisering och ge-

nus, jämställdhetspolitiken på 1960-talet
samt staten och kvinnorna. Hon arbetar
för närvarande med pionjärerna i den
kvinnliga rösträttsrörelsen.

ritualiseringar, materiell kultur samt folkloristikens samhällsvetenskapliga dimensioner.

Samhällsvetenskapliga
fakulteten

Ulla-Britt Kotsinas,

Sören Bergström,

Johan Falk, spanska

nordiska språk

företagsekonomi

född 1944, disputerade 1980 vid Uppsala
universitet med avhandlingen SER y
ESTAR con atributos adjetivales. Anotaciones sobre el empleo de la copula en
catalan y en castellano. I. Hans forskning
har varit inriktad på användningen av
kopulativa verb i de iberoromanska språken samt på passivbildning och sociolingvistiska frågor.

född 1935, disputerade 1982 vid Stockholms universitet med avhandlingen
Svenska svårt. Några invandrares svenska
talspråk. Hon har forskat om språkförändringar i hundra års stockholmska,
ungdomsspråk och folkligt ordförråd
samt kreoliseringsprocesser i invandrarsvenska.

Mats Forsgren, franska
född 1944, disputerade 1978 vid Uppsala
universitet med avhandlingen La place de
l’adjectif épithète en francais contemporain. Etude quantitative et sémantique.
Hans forskningsinriktning har hittills
varit modern fransk syntax, semantik,
pragmatik, ordföljd i nominalgruppen,
referens, satsförkortningar och satskonnexioner.

Björn Hammarberg,
allmän språkvetenskap
född 1935, disputerade 1988 vid Stockholms universitet med avhandlingen
Studien zur Phonologie des Zweitsprachenerwerbs. Han har därefter forskat inom allmän språkvetenskap med särskild inriktning på andraspråksinlärningens tillägnande- och utvecklingsprocesser
och på svenska språket i inlärningsperspektiv.

Sven Åke Heed, teatervetenskap
född 1945, disputerade 1983 vid Lunds
universitet med avhandlingen Le Coco du
dada. Victor ou les Enfants au pouvoir de
Roger Vitrac:texte et représentation. Hans
huvudsakliga forskningsinriktning har
därefter varit fransk dramatik, såväl klassiker som nyare former inom 1900-talets
avant-garde-teater.

Barbro Klein, etnologi
född 1938, disputerade 1970 vid Indiana
University i Bloomington, Indiana, USA
på en avhandling med titeln Legends and
Folk Beliefs in a Swedish American Community: A Study in Folklore and Acculturation. Hennes forskning rör narrativitet,

född 1946, disputerade 1977 vid Stockholms universitet med avhandlingen Konsumentperspektiv på dagligvaruföretag.
Hans huvudsakliga forskningsinriktning
har därefter varit idé- och resursmedveten
företagsledning och resultatredovisning.

Sven-Åke Christianson,
psykologi

Holger Larsen, musikvetenskap
född 1951, disputerade 1981 vid Göteborgs universitet med avhandlingen
Rock... Aspekter på industri, elektronik
& sound...and Roll. Aspekter på text och
vokal gestaltning. Han har i sin forskning
specialiserat sig på folk- och populärmusik,
särskilt inom svensk musikhistoria.

född 1954, disputerade 1984 vid Umeå
universitet med avhandlingen Amnesia
and emotional arousal. I sin fortsatta forskning har han främst studerat minnen/
minnesstörningar i samband med traumatiska upplevelser, våldsbrott och vittnesmål.

Roland Granqvist,
Gunnel Melchers, engelska

företagsekonomi

född 1934, disputerade 1973 vid Stockholms universitet med avhandlingen Studies in Yorkshire dialects, based on recordings of < dialect speakers in the West
Riding. Hennes huvudsakliga forskningsinriktning har varit engelsk dialektologi
och sociolingvistik.

född 1943, disputerade 1978 vid Stockholms universitet med avhandlingen Studier i sjukvårdsekonomi. Hans forskning
har främst varit inriktad på hälso- och
sjukvårdsekonomi samt normativ ekonomisk analys.

Magnus Röhl, litteraturvetenskap

Hanns von Hofer, kriminologi

född 1942, disputerade 1976 vid Stockholms universitet med avhandlingen Le
Roman russe d’Eugène-Melchior de
Vogüé. Hans huvudsakliga forskningsinriktning har därefter varit fransk och svensk
1800-talslitteratur i ett komparativt perspektiv.

född 1944, disputerade 1993 vid Stockholms universitet med avhandlingen
Fängelset. Uppkomst – avskräckning –
inkapacitering. Tre kriminologiska studier. Hans huvudsakliga forskningsinriktning har därefter varit brottsutvecklingen
och reaktioner på brott i ett internationellt
perspektiv.

Gunnar Svensson,

Ulf Janson, pedagogik

teoretisk filosofi

född 1941, disputerade 1975 vid Stockholms universitet med avhandlingen Intentionalitet och medsubjektivitet. En studie av den pedagogiska dialogens villkor.
Hans huvudsakliga forskningsinriktning
har därefter rört socialisation och utveckling hos barn med olika förutsättningar
med särskilt intresse för funktionell och
etnisk variation.

född 1948, disputerade 1982 vid Stockholms universitet med avhandlingen On
Doubting the Reality of Reality. Moore
and Wittgenstein on sceptical doubts.
Hans huvudsakliga forskningsinriktning
har därefter varit kunskapsteoretiska,
meningsteoretiska och medvetandefilosofiska temata, främst utgående från Wittgensteins filosofi.

Ulf Jonsson, ekonomisk historia
född 1944, disputerade 1980 vid Stock-
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holms universitet med avhandlingen Jordmagnater, landbönder och torpare i sydöstra Södermanland 1800 – 1880. Hans
huvudsakliga forskningsinriktning har
därefter varit jämförande europeisk agrarhistoria och livsmedelssystems utveckling
i en internationell kontext, med Frankrike
som tyngdpunkt, och historisk demografi.

Britt af Klinteberg, psykologi
född 1942, disputerade 1988 vid Stockholms universitet/Karolinska institutet med
avhandlingen Studies on sex-related
psychological and biological indicators of
psychosocial vulnerability: A developmental perspective. Hennes forskning har sedan utifrån ett interaktionistiskt psykobiologiskt perspektiv fokuserat hälsa/
ohälsa, ätstörningar samt disinhibitorisk
psykopatologi (hyperaktivitet, missbruk
och våld).

Anders Lange,
invandringsforskning
född 1938, disputerade 1971 vid Stockholms universitet (psykologi) med avhandlingen Multivariata studier i luktperception. Hans forskning är inom området
internationell migration och etniska relationer och rör attityder, främlingsfientlighet och rasism, etnisk diskriminering, anpassningsprocesser hos invandrare, etnisk
och social identitet mm, utifrån ett socialpsykologiskt och sociologiskt perspektiv.

Arvid Löfberg, pedagogik
född 1940, disputerade 1976 vid Stockholms universitet med avhandlingen Boendets utformning som pedagogiskt problem. Om legitimeringen och möjligheten
av det pedagogiska ingripandet. Hans
forskningsinriktning har därefter rört arbete, lärande och miljöpedagogik ur den
lärandes perspektiv.

Gunilla Preisler, psykologi,
särskilt utvecklingspsykologi
född 1944, disputerade 1983 vid Stockholms universitet med avhandlingen Deaf
children in communication. A study of
communicative strategies used by deaf
children in social interactions. Hennes
huvudsakliga forskningsinriktning har
därefter varit psykosociala studier av barn
med funktionshinder från spädbarnsålder
till adolescens.
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Mats Widgren,

Carl Christiansson,

kulturgeografi med inriktning mot

naturgeografi med inriktning mot

historisk landskapsanalys

tropisk markvård

född 1948, disputerade 1983 vid Stockholms universitet med avhandlingen Settlement and farming systems in the early
Iron Age. A study of fossil agrarian landscapes in Östergötland, Sweden. Hans huvudsakliga forskningsinriktning har rört
hur det av människan skapade landskapet
formats i ett långt tidsperspektiv och i
skilda geografiska och samhälleliga sammanhang.

född 1944, disputerade 1981 vid Stockholms universitet med avhandlingen Soil
Erosion and Sedimentation in Semi-Arid
Tanzania. Studies of Environmental
Change and Ecological Imbalance. Hans
forskning har därefter fokuserats på markoch vattenrelaterade frågor och miljöförändringar i småjordbruksområden i östra
och södra Afrika.

Ralf Fröberg, matematik
Jan Wretman, statistik
född 1939, avlade fil.lic.-examen 1971
vid Umeå universitet med licentiatavhandlingen Om inferens vid ändliga
populationer under superpopulationsantagande. Hans huvudsakliga forskningsinriktning har därefter rört den statistiska
teorin för stickprovsundersökningar av
ändliga populationer.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

född 1943, disputerade 1977 vid Stockholms universitet med avhandlingen Some
complex constructions with applications
to Poincare¥ series. Hans huvudsakliga
forskningsinriktning har därefter varit
kommutativ och homologisk algebra.

Gösta Gahm, astronomi
född 1942, disputerade 1972 vid Stockholms universitet med avhandlingen A
spectral investigation of young late-type
stars. Hans huvudsakliga forskningsinriktning har därefter varit studiet av hur
stjärnor och planeter bildas i Vintergatan.

Björn Ganning,
Anders Bárány, fysik

biologi, särskilt ekologi

född 1942, disputerade 1973 vid Uppsala
universitet med avhandlingen Non-adiabatic transitions in slow processes. Hans
huvudsakliga forskningsinriktning har
därefter varit teoretisk atomär kollisionsfysik med högt laddade joner.

född 1938, disputerade 1971 vid Stockholms universitet med avhandlingen Studies on Baltic rockpool ecosystems. Hans
huvudsakliga forskningsinriktning har
därefter varit studiet av hällkar som naturliga ekosystem samt ekologiska effekter
av oljeutsläpp i kustvatten.

Lars Bergström, teoretisk fysik
född 1952, disputerade 1981 vid Kungl.
Tekniska Högskolan med avhandlingen
Aspects of bound states in hadron physics.
Hans huvudsakliga forskningsinriktning
har därefter varit astropartikelfysik, dvs
sambandet mellan universums största och
minsta beståndsdelar.

Henrik Cederquist, fysik
född 1957, disputerade 1986 vid Kungl.
Tekniska Högskolan med avhandlingen
On the Decay of Multiply Excited States
in Free Atoms and in Highly Charged IonAtom Collisions. Hans forskning rör dynamik och elektronisk respons i jon-atom
och jon-fullerene kollisioner.

Elisabet Glaser, biokemi
född 1948, disputerade 1981 vid Stockholms universitet med avhandlingen The
mitochondrial adenosine triphosphatase
complex. Studies on the interaction between the catalytic and H+-translocating
components. Hennes huvudsakliga forskningsinriktning har därefter varit studier
av intracellulär protein transport och organellbiogenes i högre eukaryoter.

Sven Hovmöller, strukturkemi
född 1947, disputerade 1980 vid Stockholms universitet med avhandlingen Structure Determination of Polychlorinated
Hydrocarbons. DDT analogues and de-

gradation products. Hans huvudsakliga
forskningsinriktning har därefter varit
strukturbestämning av extremt små kristaller med elektronmikroskopi och kristallografisk bildanalys.

AnnMari Jansson, systemekologi
född 1934, disputerade 1974 vid Stockholms universitet med avhandlingen Community Structure, Modelling and Simulation of the Cladophora ecosystem in the
Baltic Sea. Hennes huvudsakliga forskningsinriktning har därefter varit studiet
av Östersjöns miljö och ekologisk hållbarhet samt integration av ekologi och ekonomi.

Lenn Jerling,
botanik, särskilt växtekologi
född 1947, disputerade 1982 vid Stockholms universitet med avhandlingen Population dynamics of a perennial herb
(Plantago maritima) along a distributional gradien – a demographic study. Hans
huvudsakliga forskningsinriktning har
därefter varit populationsbiologi hos växter, apomixis, effekter på flora och fauna
av kulturlandskapets förändring i skärgården.

Erik Johansson, fysik
född 1945, disputerade 1974 vid Stockholms universitet med avhandlingen
Hadron-hadron elastic scattering and annihilation reactions at 5 and 10 GeV/c.
Hans huvudsakliga forskningsinriktning
har därefter rört sökandet efter Higgspartikeln – den felande länken i partikelfysikens standardmodell.

Kerstin Jon-And, fysik
född 1949, disputerade 1985 vid Stockholms universitet med avhandlingen
Strange Particle Production in \overline{p}p
Reactions at a c.m. Energy of 540 GeV.
Hennes forskning rör experimentell partikelfysik med frågeställningar rörande
materiens fundamentala struktur, såsom
symmetribrottet mellan materia och antimateria och sökandet efter tecken på ”supersymmetri” i natur.

Lena Kautsky,
marin ekologisk botanik
född 1946, disputerade 1979 vid Stockholms universitet med avhandlingen Phy-

toplankton succession and algal nutrient
kinetics in eutrophicated brackish water
environments. Hennes huvudsakliga forskningsinriktning har därefter rört problem
kring grunda vattenväxtsamhällen och
makroalgers ekologi och respons på miljöförändringar i Östersjön.

Ulf Lindström, fysik, särskilt
allmän relativitetsteori
född 1947, disputerade 1980 vid Stockholms universitet med avhandlingen Extensions of General Relativity: Scalar Tensor Theory, Topology of Space-Time and
Supergravity. Hans forskning har främst
varit inriktad på supersträngteori, dvs frågan om hur gravitationen uppträder på
mycket små avstånd och hur den går att
förena med de andra tre naturkrafterna.

Clas Löfwall, matematik
född 1944, disputerade 1976 vid Stockholms universitet med avhandlingen On
some homological properties of rings. Hans
huvudsakliga forskningsinriktning har
därefter varit teorin för lokala ringar och
graderade Lie-algebror.

efter varit inriktad på strukturstudier och
syntes av biologiskt aktiva oligosackarider, radioaktiv märkning av biologiskt
aktiva organiska föreningar samt kombinatorisk kemi.

Nils Ryman, genetik
född 1943, disputerade 1972 vid Stockholms universitet med avhandlingen A
comparison of the magnitudes of genetic
variation of some quantitative characters
in salmon (Salmo salar L.) and guppy
(Lebistes reticulatus). Hans forskning är
inriktad på genetiska effekter av människans påverkan på naturliga växt- och
djurbestånd.

Rolf Sundberg,
matematisk statistik
född 1942, disputerade 1972 vid Stockholms universitet med avhandlingen Maximum likelihood theory and applications
for distributions generated when observing a function of an exponential family
variable. Hans huvudsakliga forskningsinriktning har därefter varit statistisk
teori- och metodutveckling, för kemometriska och andra tillämpningar.

Jan Nedergaard, zoofysiologi
född 1952, disputerade 1980 vid Stockholms universitet med avhandlingen Control of fatty acid utilization in brown
adipose tissue. Hans forskning har därefter huvudsakligen varit inriktad på frågan
hur noradrenalin påverkar cellers tillväxt,
differentiering och metabolism, med de
bruna fettcellerna som viktigaste experimentella system.

Stefan Nordlund, biokemi
född 1946, disputerade 1979 vid Stockholms universitet med avhandlingen Studies of the nitrogenase system of the photosynthetic bacterium Rhodospirillum
rubrum. Hans huvudsakliga forskningsinriktning har därefter varit studier av
reglering och elektrontransport i kvävefixeringen i Rhodospirillum rubrum.
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Åke Pilotti, organisk kemi
född 1941, disputerade 1971 vid Stockholms universitet med avhandlingen
GLC-MS of partially methylated alditol
acetates, and its application to structural
investigations of lipopolysaccharides from
Salmonella bacteria. Forskningen har där-
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