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MACCHIARINISKANDALEN orsakar turbulens 
i den svenska universitetsvärlden. Det är en 
exceptionell affär, där vetenskapsfusk kombi
nerats med experiment på patienter ledande till 
deras död. Händelseförloppet har klarlagts i 
fl era grundliga utredningar och rättsprocesser 
pågår. Från ett universitetsperspektiv ger det 
skedda anledning att fundera mer allmänt över 
vetenskaplig oredlighet, dess förekomst, 
utveckling, forskningens incitament och hur 
vi hanterar problemen.

Inom vetenskapen fi nns ofta en allmänt 
accepterad uppfattning om vad som är sant och 
vad som är falskt och en uppfattning om vad 
som är forskning av hög kvalitet. Det fi nns 
något av en absolut kvalitetsstandard, även 
om graden av sådan varierar med forsknings
område. Man når framgång vad avser karriär, 
fi nansiering och anseende enligt denna bedöm
ningsskala – eller åtminstone är det så det 
borde vara. Detta leder till en hård konkur
renssituation där det kan vara frestande att 
fuska. Samtidigt leder existensen av denna 
absoluta standard till starka korrigerande 
mekanismer i synnerhet vad gäller fabricerande 

inom universiteten. Men jag tror också det är 
viktigt att tänka över forskningens incitament i 
vid mening och hur vi bedömer forskning. Det 
ökande användandet av bibliometriskt baserade 
bedömningar utgör här en fara. Risken är att 
sakkunniga och andra bedömare inte sätter sig in 
i vad en person verkligen har åstadkommit eller 
kan göra. Bedömningar blir alltmer av andra
handsbedömningar baserade på bibliometriska 
data och på vilka prestigefulla bidrag de sökande 
tidigare fått. Jag skulle tro att den nuvarande 
publicerings och bedömningskulturen bidrar till 
ett ökat forskningsfusk och också till en ökad 
mängd ointressant forskning, forskning som är, 
för att citera den färgstarke 
fysikern Wolfgang Pauli, 
’’Not even wrong.’’ Vi 
måste komma ihåg att 
artiklarna är medlet och 
kunskapen är målet. 

ANDERS KARLHEDE, 

vicerektor

 anders.karlhede@su.se

Internt arbete driver fram kvalitet 
av data. Det är svårt att hitta på riktigt intres
santa forskningsresultat utan att till slut bli 
avslöjad. Upptäcktsrisken är stor då andra 
forskare blir intresserade. Det är lättare att 
komma undan med ointressant fusk. 

Normala mänskliga svagheter gör fusk ofrån
komligt. I de belysande matrisexperimenten 
visar Dan Ariely att de fl esta människor är 
benägna att fuska lite grann om de har något 
att tjäna på det men bara en mycken liten 
grupp maximerar sitt fusk för att tjäna så 
mycket som möjligt. Förra året publicerade 
Open Science Collaboration en studie där 
man reproducerade 100 studier inom psykologi 
och fann att de rapporterade resultaten obser
verades i endast mellan en tredjedel och hälften 
av studierna. Nyligen har Paul Smaldino och 
Richard McElreath modellerat problemet och 
fi nner att, korrigerande reproducerbarhets
processer till trots, betydelsen av omfattande 
publicering leder till att de labb som lyckas bäst 
är de som också är beredda att ta genvägar.

Frågan är hur vi kan motverka forsknings
fusk. Det självklara svaret är utbildning och 
säkerställande av en god forskningskultur 

En kanelbulle, en bagel och en kringla. 
Bullen har inget hål, bageln ett och kringlan har två,
sa Thors Hans Hansson och plockade upp bakverk ur en brun papperspåse 
när han förklarade fysikpriset vid presskonferensen på KVA.

Citatet
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Moby Dick lyftes på plats
Skulpturen Moby Dick pryder nu sin plats utanför Studenthuset. 
Den är nästan fem meter lång och stod tidigare vid Lärarhögskolan i 
Konradsberg. En röd systerskulptur finns i Bromma. Vad skulpturen 
egentligen föreställer lämnas åt betraktaren att avgöra, men titeln  
är hämtad från den klassiska romanen om Moby Dick. Konstnären 
Johan Paalzow var själv på plats vid monteringen.

– Jag är nöjd med placeringen och tycker att Moby Dick passar  
väldigt bra här tillsammans med arkitekturen och den blå  
färgen på husen, säger Johan Paalzow.

FOTO ANNA-KARIN LANDIN



4 Nyheter

Omvandling av vatten och kol
dioxid till kemiska produkter utan 
att någon behöver hantera farliga 
mellanled. Ett nytt instrument som 
ska förklara hur solens magnet fält 
hettar upp atmosfären. Röntgen
laser som kan hjälpa till att lösa 
energiproblem. Och bättre klimat
modeller genom nya sätt att göra 
mätningar. Det är fyra forsknings
projekt vid Stockholms universitet 
som får stöd från Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse.

KNUT OCH ALICE WALLENBERGS stiftelse 
satsar sammanlagt 131 miljoner kronor på 
forskningsprojekt vid Stockholms universitet. 
Projekten bedöms hålla högsta internatio
nella klass och ha möjlighet att leda till 
framtida vetenskapliga genombrott. 

Ny metod kan skapa kemiska produkter 
utan farliga mellanled
Professor Belén MartínMatute, Institutionen 
för organisk kemi, får 35,8 miljoner kronor 
för projektet ”Catalytic Composites for 
Sustainable Synthesis”.

Vatten och koldioxid fi nns i överfl öd, men 
är inte tillräckligt aktiva kemiskt för att vara 
intressanta för industrin. Tar man däremot 
bort en syreatom blir vatten vätgas och 
koldioxid blir kolmonoxid. Båda är mycket 
användbara för att tillverka exempelvis plaster, 
jordbrukskemikalier, smörjmedel. Men vät
gas är mycket explosivt när det blandas med 
luft och kolmonoxid är en dödlig gas. Om de 
däremot så snart de bildas går igenom nästa 
reaktion på väg mot slutprodukten hinner det 
inte bli ett farligt mellansteg.

Fyra forskningsprojekt får stora anslag

En skräddarsydd in situ reaktor för synkrotron röntgendiffraktion 
och absorptionsmätningar. Foto: Belén MartínMatute.

Övergången från koldioxid till 
koloxid och syre. Illustration: 
Gregory Stewart, SLAC National 
Accelerator Laboraty, Anders 
Nilsson, Stockholms universitet.

Moln i olika skikt i Arktis. 
Foto: Michael Tjärnström

– Genom att använda ett poröst komposit
material kan vätgas eller kolmonoxid delta i 
ytterligare en kemisk process direkt. På det 
sättet kan vi använda förnyelsebara resurser 
utan att det behövs avancerade experiment
uppställningar och minimerar samtidigt 
riskerna för dem som arbetar med fram
ställningen säger Belén MartínMatute.

Nytt instrument ska förklara hur solens 
magnetfält hettar upp atmosfären
Jorrit Leenaarts, Institutet för solfysik, 
får 33,95 miljoner kronor för projektet 
”Fundamental Magnetic Processes in the 
Solar Chromosphere”.

Ovanför solens yta blir det – tvärtemot 
vad man kan tro – varmare ju längre man 
kommer från solen. Tillsammans med Max 
Planckinstitutet i Tyskland bygger Jorrit 
Leenaarts projekt ett nytt instrument, kallat 
HeSP, för att för första gången kunna studera 
solens magnetfält tredimensionellt.

– Våra mätningar blir mycket effektivare 
och med mindre brus än i dag. När vi sedan 
kombinerar data från HeSP med data från 
andra instrument kommer vi att kunna både 
tydliggöra och förklara hur magnetfältet 
hettar upp solens kromosfär, säger Jorrit 
Leenaarts.

Röntgenlaser kan hjälpa till att lösa energi- 
och miljöproblem
Professor Anders Nilsson, Fysikum, får 
32 miljoner kronor för projektet ”Probing 
Catalysis in Operando Conditions and 
Real Time”.

Teoretiker och experimentalister vid 
Stockholms universitet och Stanford University 
samarbetar för att studera de processer som 
omvandlar koldioxid till bland annat eten 
och etanol som i förlängningen kanske kan 
användas i bränsleceller.

– Alla detaljer kring hur koldioxid omvand
las till exempelvis eten är inte kända. Med hjälp 
av röntgenlasrar kan vi nu studera omvand
lingarna i realtid och få fram vad som styr reak
tionsvägar och till och med titta på molekylerna 
i olika tillstånd, säger Anders Nilsson.

Nya sätt att mäta ska ge bättre
klimatmodeller
Professor Michael Tjernström, Meteoro
logiska institutionen och Bolincentret för 
klimatforskning, får 29,9 miljoner kronor 
för projektet ”Arctic Climate Across Scales”.

– I dag vet vi inte riktigt vilka processer 
som ligger bakom de snabba klimatföränd
ringarna i Arktis. Det gör beräkningar av 
Arktis framtida klimat osäkra, även med 
dagens bästa klimatmodeller, säger Michael 
Tjernström.

Därför ska projektet bland annat utrusta 
den svenska isbrytaren Oden med ett automa
tiserat atmosfärsobservatorium. I projektets 
fokus står tre forskningsområden: hur Arktis 
påverkas av förändringar i atmosfärens stor
skaliga väder, hur moln bildas i Arktis samt 
hur energiutbytet mellan hav, is och atmosfär 
sker. De nya kunskaperna om processerna 
i Arktis kommer sedan att användas för att 
förbättra dagens klimatmodeller så att det 
blir möjligt att svara på frågor om framtidens 
klimat på ett bättre sätt. 
KARIN TJULIN

Belén MartínMatute

Solens atmosfär sedd i en spektral
linje av väte. Alla små ljusa fl äckar 
och de längre mörka strukturerna är 
resultat av solens magnetfält. Bilden 
tagen av CHROMISinstrumentet vid 
det svenska solteleskopet på La Palma 
av Göran Scharmer.
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FÄLTARBETE I DYKARDRÄKTEN för att 
studera havets mångfald är en av metoderna 
Alf Norkko använder i sin forskning. Vid 
årsskiftet tillträder han den kungliga gäst
professuren på Askö forskningsstation, där 
havsbottnarna kan kartläggas från det nya 
fartyget Electra.

Det är en blåsig och solig oktoberdag när 
fartyget Electra invigs ute på Kastellholmen 
i Stockholm. Alf Norkko är där som en av 
talarna.

– Det här är en fantastisk möjlighet. I 
praktiken är det här ju ett oceanografiskt 
fartyg. Det har allt man kan behöva, men 
det är samtidigt så litet att man kan arbeta 
kustnära. Vi har tänkt att kombinera olika 
typer av forskning från olika styrkeområden 
från Stockholm och Helsingfors, för att på så 

 Alf Norkko ny gästprofessor på Askö

SU-forskare diskuterade yttrandefrihet på bokmässan
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SITUATIONEN I TURKIET var en av de frågor 
som diskuterades på Bokmässan i Göteborg, 
där Stockholms universitet medverkade i 
Yttrandefrihetens monter. 

Från Institutet för Turkietstudier vid  
Stockholms universitet deltog Paul Levin  
och den turkiske författaren Cengiz Candar, 
samt Didem Oral från statsvetenskapliga  
institutionen och Arne Jarrick från centrum 
för evolutionär kulturforskning.

Paul Levin gav en översiktsbild av läget i 
Turkiet just nu, hur många journalister och 
forskare som har blivit fängslade eller avske
dade och hur många medier och andra kanaler 
som har stängts ner. Cengiz Candar pratade 
bland annat om sina egna erfarenheter då han 
blev åtalad för att ha förolämpat presidenten 
efter ett antal kritiska artiklar. 

Kunglig gästprofessur
När kungen fyllde 70 år gav Stockholms 
universitet en gästprofessur i Östersjö
forskning som gåva. Kungen har alltid 
varit intresserad av Östersjöfrågor, och han 
har ett särskilt intresse för universitetets 
fältstation Askölaboratoriet. 

sätt bygga upp en bättre uppfattning om hur 
havet fungerar, säger Alf Norkko.

Sin hemvist har han vid Helsingfors uni
versitet, på Tvärminne zoologiska station på 
Finlands sydkust nära Hangö. Som forskare 
jobbar han mest med havsbottnar och hur de 
fungerar. Havsbottnen är en bra indikator  
på hur havet mår, säger Alf Norkko, och 
genom att studera processerna i havsbottnen 
kan man få en förståelse för hur hela  
Östersjön reagerar på förändringar i miljön. 
Alf Norkko och hans forskargrupp arbetar 
ibland med fältarbete och dykning, och ofta 
experimentellt. 

– Vi försöker utreda olika mekanismer och 
hur havsbottnarnas mångfald spelar en roll 
för hur havet fungerar. Då kan dykning vara 
en approach om vi till exempel manipulerar 

– Vi är ett helt opolitiskt och oberoende 
institut, men situationen i Turkiet är så pass 
problematisk just nu att det känns viktigt 
att göra en markering. Det känns kul att vi 
fick en bra respons med stor och intresserad 
publik, säger Paul Levin.

Programpunkten var en av flera under 
bokmässans fyra dagar som öppet diskuterade 
yttrandefriheten och hoten mot det litterära 
ordet, det konstnärliga uttrycket och den 
akademiska tankens makt och sårbarhet. 
Stockholms universitet deltog som medlem  
i Scholars at Risk, SAR, som är ett inter
nationellt nätverk som verkar för akademisk 
frihet. Yttrandefrihet var mässans tema 
eftersom det i år är 250 år sedan Sverige fick 
lagstadgad tryckfrihet, världens äldsta. 

havsbottnarna för att studera näringsomsätt
ning, berättar han.

Att manipulera havsbottnen kan till  
exempel innebära att man sänker ner olika 
typer av kammare på bottnen för att studera 
syreutbyte och näringsutbyte i olika förut
sättningar. Men i sommar, med Electra, 
planerar Alf Norkko provtagningar och kart
läggning av havsbottnarna för att identifiera 
hur de ser ut, och identifiera olika typer av 
havsbottnar där forskarna sedan kan göra 
mer specifika mätningar. Avsikten är att 
förstå hur havets mångfald spelar en roll för 
hur havet fungerar.

Man kallar ibland Östersjön för världens 
mest utforskade hav. Alf Norkko menar ändå 
att den här typen av grundlig och detaljerad 
kartläggning är avgörande för att kunna för
stå processerna i havet, och för att kunna se 
hur olika miljöåtgärder påverkar situationen 
i Östersjön. Samarbetet mellan Helsingfors 
universitet och Stockholms universitet är ett 
av de strategiska partnerskapen som nu för
djupas, och Alf Norkko säger att just sådan 
samverkan, är av stor betydelse.

– Nu är det ju så att Östersjön är ett 
gemensamt hav som vi behöver förstå oss på 
hur det fungerar. Samarbetet kallas Baltic 
bridge, och det är inte ett så dumt namn, för 
genom att samarbeta över gränserna och 
jobba med gemensamma problemställningar 
så kan vi göra betydligt mer än vad vi kan 
göra ensamma, säger Alf Norkko. 
ELSA HELIN
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Alf Norkko presenterar sin forskning  
vid invigningen av fartyget Electra.
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– ETT INFEKTERAT LÖV.
– Lägg det i en bevispåse!
– Titta här, Jane! Vad är det här?

Några av de 24 eleverna från årskurs 5 i 
Lugnets skola i Hammarby sjöstad hojtar 
på läraren Jane Rosenkvist för att visa sina 
fynd, andra arbetar koncentrerat med att 
studera eklöv. De har spridit ut sig i Ekbacken 
i närheten av skolan. Ett par elever klättar 
och klänger i ekarna för att komma åt, andra 
håller ner grenar för att flera ska kunna titta 
närmare på löven och några letar löv på 
marken. Klassen är en del av ett projekt där 
tusentals skolelever runt om i landet samlar 
ekblad åt forskare som undersöker vilka 
insekter som finns i ekar.

I klassrummet, en halvtimme tidigare,  
berättar Jane Rosenkvist för eleverna att de 
ska hjälpa universitetets forskare eftersom det 
är omöjligt för forskarna att själva hinna med 
att samla in allt material. Hon går igenom 
vad eleverna ska leta efter – bladminerare, 
gallsteklar och bladvecklare – och hur spåren 
efter dem ser ut. Eleverna behöver inte veta 
vilka insekter som lämnar vilka spår, men 
vilka ”konstigheter” i bladet de ska vara 
uppmärksamma på.

När eleverna gick i årskurs 2 var de med 
om ett liknande försök. Då letade de efter 
vårtecken.

– Det är viktigt att barnen känner att de 
gör nytta och hjälper forskarna. Det får dem 
att sträcka på sig, säger Jane Rosenkvist.

Över hela den ekbevuxna delen av Sverige samlar tusen
tals skolelever in ekblad och skickar dem till forskare för 
analys. De deltar i medborgarforskning och hjälper fors
kare att förstå den biologiska mångfald som finns i ekar.
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Elever hjälper forskare  
kartlägga ekarnas insektsliv

– Som lärare tar jag gärna chansen att vara 
med på sådana här projekt om det går att få 
in i kursplanen, speciellt när de har bra och 
färdiga lektionsupplägg.

Ekprojektet pågår samtidigt som skol  
elever och allmänhet samlar in hösttecken 
över hela Sverige, en insamling som pågått i 
flera år under ledning av Sveriges lantbruks
universitet och Svenska fenologinätverket. 
Tanken är att kunna spåra klimatföränd
ringarna, gör de att sommaren blir längre 
eller kommer hösten, liksom våren, tidigare? 
Det har knappt studerats tidigare. Projekten 
kan kopplas ihop:

– Förutom att se vilka arter som finns i 
ekarna och i hur stora mängder, kommer  
vi också att försöka uppskatta hur klimat
förändringarna påverkar vilka arter som 
finns, berättar Ayco Tack vid Institutionen 
för ekologi miljö och botanik vid Stockholms 
universitet. Han är den som ansvarar för 
ekprojektet vid Stockholms universitet.

– Jag hoppas kunna ge feedback till  
skolorna så att de blir medvetna om  
resultatet, säger han.

Efter en dryg timme i Ekbacken en kall 
oktoberförmiddag är några av eleverna 
mycket intresserade av att få veta vad som 
finns på löven, även om någon medger att  
hon inte tänker så mycket på vad som kom
mer att hända med dem sedan de plockats. 
KARIN TJULIN

Stora bilden: Ella Sundholm klättrar för att 
hitta de mest spännande löven.
Övre: Nils Linderoth medborgarforskar i 
Ekbacken.
Nedre: Colin Vahlström Bibrant visar sitt 
fynd för Jane Rosenquist 
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I dag kan alla, även de som inte har special
kunskaper, vara med och bidra till vetenskap
liga upptäckter. Det kallas citizen science 
eller medborgarforskning och handlar ofta 
om att göra observationer eller klassificera 
stora mängder data, sådant som forskarna 
aldrig skulle hinna med. I Sverige handlar 
medborgarforskning ofta om naturobserva
tioner som exempelvis kartläggningen av 
insektslivet i ekarnas höstlöv eller webbplatsen 

artportalen.se. Den samlar observationer av 
Sveriges växter, djur och svampar och drivs 
på uppdrag av Naturvårdsverket av ArtData
banken vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Medborgarforskning är inget nytt, berät
tar Ayco Tack. Redan i mitten av 1700talet 
samlade Linnélärjungen Harald Barck in 
data om växternas årstidsväxlingar från 
stora delar av Sverige. Tanken var då att 
uppgifterna någon gång skulle vara till nytta 
för Sverige. Från 1870 och fram till en bit in 
på 1940talet observerade hushållningssäll
skapen runt om i Sverige vår, sommar och 
hösttecken efter uppsatt schema. Det resul
terade i uppemot 350 000 observationer av 
djur, växter och jordbruk från hundratals 
orter i Sverige – från första vårtecken till 
sista hösttecken.

– Vi återuppväcker dessa undersökningar, 
men använder skolor i stället för hus
hållningssällskapen, säger Ayco Tack.

– Som forskare är det viktigt att visa att 
alla kan ställa frågor och försöka besvara 
dem. 

– Medborgarforskning får vanliga människor och forskare 
att kommunicera, och vi skulle inte kunna få så mycket 
data på annat sätt, säger Ayco Tack vid Institutionen för 
ekologi miljö och botanik vid Stockholms universitet.

TEXT KARIN TJULIN  |  FOTO NIKLAS BJÖRLING 

Citizen science – forskning som  
engagerar allmänheten

Några exempel på  
medborgarforskning 
från Stockholms 
universitet: 

  Anders Björkvall, Gustav West-
berg och Sara Van Meerbergen, 
Institutionen för svenska och 
flerspråkighet, tar under hösten 
hjälp av skolelever för att kart-
lägga vad som finns på anslags-
tavlor över hela Sverige.

  Jonas Hentati-Sundberg, Stock-
holms resilienscenter, har sam-
lat in och analyserat fotografier 
från både allmänhet och museer 
för att kartlägga hur storleken på 
sillgrisslekolonin på Stora Karlsö 
förändrats under de senaste 100 
åren.

  Carmen Prieto och Georgia  
Destouni vid Institutionen för 
naturgeografi har upptäckt att 
Aurorafjärilen börjar flyga upp 
till åtta dagar tidigare på våren 
på grund av klimatförändring-
arna de senaste 50 åren. De har 
använt data i Artportalen för sin 
undersökning.

Eleverna mäter ekarnas  
omkrets och rapporterar  
till forskarna. 
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Barndomens intresse för matematik och teknik tog Frank Wilczek ända 
till Nobelpriset. Nu kommer han att tillbringa mycket tid i Stockholm 
och bland annat försöka knäcka gåtan om universums mörka materia.
TEXT PER LARSSON  |  FOTO NIKLAS BJÖRLING

Profilen

ÅR 2004 FICK HAN NOBELPRISET I FYSIK och är en av  
världens mest kända forskare, även utanför sitt forsknings
område. I somras tillträdde Frank Wilczek en professur i  
teoretisk fysik vid Fysikum, Stockholms universitet med  
associering till det nordiska fysikforskningsinstitutet Nordita. 
Anställningen, som möjliggjordes genom anslag från Veten
skapsrådet, gör därmed att Stockholms universitet blir det 
universitet där Frank Wilczek kommer att tillbringa en stor 
del av sin tid. Men han fortsätter även att upprätthålla Herman 
Feshbachprofessuren i fysik vid MIT. Dessutom ska han till
bringa ett par månader per år vid Arizona State University 
och dessutom göra besök i Hangzou i Kina där ett nytt 
fysikinstitut bär hans namn.

Men vi börjar där intresset för teknik och vetenskap upp
stod – i Queens, New York. Där växte Frank Wilczek upp i 
en arbetarklassfamilj med föräldrar som hade sina rötter i 
Europa. Faderns släkt var från Polen och Ungern–Österrike 
och moderns släkt från Italien. Båda föräldrarna var upp
vuxna i Long Island i familjer som hade haft det tufft under 
mellankrigstidens depression. De kom från knapra förhållanden 
men hade en strävan att utbilda sig själva och överförde även 
detta på barnen. Fadern var intresserad av elektronik och 
lärde sig på egen hand hur olika apparater fungerade. Detta 
intresse för teknik och vetenskap spreds även till sonen. 

– Bland mina första minnen är hur jag monterade isär olika 
apparater och sedan satte ihop dem igen, säger Frank Wilczek.

Det sena 50talet och tidiga 60talet innebar såväl kallt 
krig och atomvapen som en stark tro på tekniskt och veten
skapligt framåtskridande. 

– Som barn under Kalla krigets år uppmuntrades vi att 
intressera oss för vetenskap och teknik.

Banbrytande artikel som 21-åring
Frank Wilczek gick på en vanlig kommunal skola och hade 
bra betyg. Det resulterade i ett stipendium till University of 
Chicago. Inledningsvis var studierna inriktade på hur hjärnan 
fungerar och på filosofi men snart fastnade han för matematik 
och tog en masterexamen på Princeton. Där växlade han spår 
till den närliggande fysiken och hamnade som masterstudent 
hos David Gross. Under några månader, då Frank var 21 
år och masterstudent, skrev han tillsammans med Gross en 
banbrytande vetenskaplig artikel som gjorde att de tilldelades 
flera vetenskapliga pris. Det tyngsta är naturligtvis Nobel
priset som han år 2004 delade med David Gross och David 
Politzer.

Den starka växelverkan, eller starka kärnkraften, är en av 
de fyra kända grundläggande krafterna inom fysiken. Kraften 
binder samman kvarkar till större elementarpartiklar som 

Fysikpristagaren som  
fastnade för Stockholm
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Frank  
Wilczek

Familj: Gifte sig med 
Betsy Devine i unga år 
och de är fortfarande ett 
par. Två vuxna döttrar. 
Amity (Michey) är dekan 
vid ett college. Mira jobbar 
med nyföretagande inom 
teknikområdet.

Fritid: Duktig på att lösa 
klurigheter som ordflätor 
och logiktest. Gillar 
även att dra igång små 
projekt med bland annat 
programmering.

Senast sedda film: På 
flyget till Stockholm såg  
jag Monsters U och  
The bridge to Tarabithia. 
Jag gillade båda.

Bästa minnet av 
Nobelveckan 2004: 
Allt var storslaget. 
Men höjdpunkten var 
trumpetfanfaren efter 
att jag fått medaljen från 
kungen, då darrade jag.

Favoritställe i Stockholm: 
Gröna Lund

Om jag inte blivit forskare: 
Jag skulle nog ha kunnat bli 
ingenjör. Men i ett parallellt 
liv skulle jag vilja ägna mig 
åt kreativt skrivande. 

protoner och neutroner. Den håller också samman 
atomkärnorna som är uppbyggda av dessa protoner 
och neutroner. Kraften här bärs av gluoner, som är en 
form av elementarpartiklar.

Trion belönades för teorin om asymptotisk frihet. 
Begreppet innebär att när två kvarkar kommer 
mycket nära varandra, eller när deras relativa energi 
blir väldigt stor, så blir deras påverkan på varandra 
väldigt liten. De kan då betraktas som oberoende eller 
”fria” partiklar, på liknande sätt som man studerar 
elektroner och fotoner i kvantelektrodynamiken. 
Asymptotisk frihet ledde till en mycket detaljerad 
teori för den starka växelverkan, känd som kvant
kromodynamiken (QCD). Asymptotisk frihet och 
QCD har gått att belägga experimentellt genom  
försök i partikelacceleratorer. 

Idéerna i teorin har kommit till användning inom 
flera fysikområden, berättar Frank Wilczek. I dag är 
det grunden för att designa och tolka de flesta expe
riment inom högenergifysiken – som att beräkna vad 
som sker vid höga energinivåer, till exempel i accele
ratorer. Teorin är även användbar för att förklara hur 
det tidiga universum fungerade. Likheterna mellan 
den starka växelverkan, den svaga växelverkan och 
elektromagnetismen gör även att fysikerna kommit 
ett stort steg närmare att skapa en teori som förenar 
alla tre teorierna.

Magisk Nobelvecka
Nobelveckan 2004 beskriver Frank Wilczek som en 
magisk upplevelse, långt bortom vad han hade före
ställt sig. Även om han var medveten om att kunna få 
priset blev han förvånad när besked kom. 

– Det var en erfarenhet som förändrade mitt liv. Jag 
är lycklig att mina föräldrar kunde delta i firandet.
Namnet Nobel har magi kring sig, fortsätter han. 
Priset öppnade även många dörrar. Förutom att hans 
studenter blev imponerade av att ha en pristagare som 
föreläsare och handledare blev han berömd utanför 
forskarvärlden. Det har bland annat tagit sig uttryck i 
att han blivit ombedd att skriva under många upprop 
(men har enbart skrivit under några av dessa) och 
givit öppna föreläsningar.

Frank Wilczek har även skrivit flera populärveten
skapliga böcker. Den senaste – A Beautiful Question, 
Finding Nature´s Deep Design – handlar om att 
förklara hur världen fungerar. Nästa bok kommer att 
heta Fundamentals och den ska handla om ”vad alla 
behöver veta om hur världen fungerar”. Boken ser 
han som ett sätt att förklara grunden för hur världen 
fungerar – och därmed ett sätt att bekämpa antive
tenskapliga strömningar.

Samarbete med Stockholmsfysiker
År 2008 kom Frank och hans fru Betsy Devine till 
Stockholm och fysikinstitutet Nordita för att ägna en 
termin åt forskning. Paret gillade staden och Frank 
byggde upp samarbete med flera forskare vid Nordita 
och Fysikum.

När Vetenskapsrådet häromåret utlyste anslag för 
att lärosäten skulle kunna rekrytera internationella 
toppforskare till Sverige lämnade Stockholms univer
sitet, tillsammans med Frank Wilczek, in en ansökan 
– och det blev positivt besked. Frank Wilczek blev  
en av fyra fysikprofessorer som Fysikum lyckades 
rekrytera via detta anslag.

I Stockholm kommer Frank Wilczeks forskning att 
ske inom flera områden. Anyoner är en ny form av 
partiklar som inom en nära framtid kan komma att 
användas i olika apparater som kvantdatorer. Han 
funderar på nya sätt att skapa anyoner och på nya  
sätt att använda dem. Axioner är ett annat forsk
ningsområde. Dessa partiklar ses som en kandidat 
till att vara det som den mörka materian i universum 
består av.

Frank Wilczek hoppas kunna arbeta vidare med 
den teoretiska förståelsen av axioner och deras 
betydelse inom kosmologin och hur de kan utforskas 
experimentellt. (Frank Wilczek har namngivit både 
anyoner och axioner.) Han utforskar även de egen  
 heter som kvantteorin tillför till begreppet tid. 

Andra viktiga uppgifter blir att organisera 
konferenser och workshops samt att bjuda in 
inter nationella forskare till dessa. Han ska även 
arbeta med större forskningsansökningar, tala vid 
forsknings seminarier och föreläsningsserier inom 
teoretisk fysik.

Albanova – en vacker byggnad
Frank Wilczek gillar både miljön vid Albanova och 
Stockholm som stad. 

Kollegorna finns här, kontoret ger avskildhet sam
tidigt som utrymmen finns för informella samtal.

Frank Wilczek träffar regelbundet medlemmar av 
andra forskargrupper och deltar i deras seminarier.  
I byggnaden intill ligger Nordita, där han även har  
ett kontor.

Han uppskattar dessutom att universitetet har en 
naturlig plats i staden.

– Betsy och jag älskar Stockholm! Vattnet, stor
leken, de kosmopolitiska dragen, säkerheten, de långa 
siktlinjerna vid Saltsjön och de offentliga platserna. 
Jag har nog aldrig sett så många lyckliga familjer, det 
känns som barnen här tas väl om hand av sina föräld
rar, säger Frank Wilczek.

Paret bor i en lägenhet på Östermalm med gångav
stånd till jobbet. 

– Jag får mina 10 000 steg om dagen! Och så är 
det nära till Gröna Lund, som jag hunnit besöka flera 
gånger. 

Som barn under 
Kalla krigets år 
uppmuntrades vi  
att intressera oss  
för vetenskap och 
teknik.

Frank Wilczek fick Nobel
priset för upptäckten av 
asymptotisk frihet. Nu 
forskar han om anyoner 
och axioner.
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Vägen till festen – ”förväntningar och  
förutfattade meningar”
Ellen Schagerström påbörjade sin doktorand
utbildning i juni 2010 och disputerade i 
september 2015 på en avhandling om vilken 
roll smaltång har i Östersjöns ekosystem 
samt vilka faktorer som begränsar dess 
utbredning.

Varför valde du att doktorera? 
Av tre orsaker: Jag ville lära mig hantverket 
inom naturvetenskaplig forskning, jag gillar 
att ställa frågor som jag sedan får jobba 
fram svaret på och så gillar jag att bada på 
arbetstid.

Vad har varit bäst med doktorandtiden? 
Alla roliga, fantastiska och inspirerande 
människor jag fått möta, inte minst min 
handledare Lena Kautsky. Vi har haft så 
otroligt roligt tillsammans och upplevt 
många galna saker. Vi började vårt sam
arbete med en åtta timmar lång bilfärd upp 
till Umeå, där vi pratade om tång hela resan! 

Vad var jobbigast?
Att sätta ihop avhandlingen och få in den till 
tryck. Inte nog med att man ska pressa ur 
sig manus och en kappa, där man försöker 

visa hur mycket man har lärt sig. Man ska 
dessutom layouta texten, fixa till bilderna i 
rätt format med mera. Jag har ju sett många 
kollegor gå igenom detta, men det går inte att 
förstå hur jobbigt det faktiskt är innan man 
gjort det själv. 

Vad har varit din främsta drivkraft? 
Nyfikenheten, intresset och Lenas fantastiska 
handledning. 

Hur känns det en vecka innan promotionen? 
Jag håller som bäst på och laddar inför 
ForskarFredag, som ligger på förmiddagen 
samma dag som promoveringen. Jag ska hålla 
ett föredrag, så det är full fokus på att skapa 
ett underhållande och intressant sådant. Det 
ska bli jättekul! 

Är du nervös?
Jag har inte hunnit vara nervös, det har varit 
fullt drag sedan disputationen med undervis
ning och den nationella miljöövervakningen. 
Dessutom har jag hunnit starta upp två nya 
forskningsprojekt. 

Hur har du förberett dig?
Förbereda mig? Jag trodde att jag bara skulle 
dyka upp i klänning och få en krans på huvudet. 

Stockholms stadshus sista 
fredagen i september.  
För universitetet är det en 
speciell kväll – och extra 
speciell för nya doktorer  
och professorer. Då får  
de ta emot lagerkransar, 
doktorshattar och diplom 
som bevis på sin nyvunna 
akademiska status. Drygt 
200 nydisputerade doktorer 
fanns i år på plats. Vi följde 
en av dem – växt ekologen 
Ellen Schagerström– inför, 
under och efter högtiden.

TEXT PER LARSSON  |  FOTO ELLEN SCHAGERSTRÖM, TOR LÖFSTRÖM JOHNSSON, ANNA-KARIN LANDIN

Bästa kvällen med Ellen

Repetition i stadshuset med 
José Beltran och Stina Tano.

Backstage på  
ForskarFredag. På väg...

Rakapparaten framme 
för att fixa frisyren. 
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Med handledare Lena ”Tant Tång” Kautsky 
i marint inspirerade klänningar. 

Tillbaka på jobbet. 
Dykning i Nyköping. 
Foto: Susanne  
Qvarfordt

Promotor Lennart  
Bergström har nyss  
överlämnat  
lagerkransen  
till Ellen.

På väg...

Behöver jag göra något mer? Vi ska ha en 
sittstågå träning i stadshuset på torsdag. 
Det borde väl täcka in den förväntade presta
tionen från min sida, hoppas jag.

Vad blir det bästa med promotionen? 
Det ska bli kul att se hur många vi är som  
disputerat under året. Man är ju rätt fokuse
rad på sitt under doktorandtiden och tänker 
inte riktigt på att universitetet är så stort. Det 
här är första gången jag är på en promotion 
– så jag har bara förväntningar och förut
fattade meningar!

Vilka har du bjudit?
Mina föräldrar kommer och min handledare 
Lena Kautsky med sin man. Själv går jag med 
min sambo Tor Löfström Johnsson. 

Åter i vardagen – fylld arbetsvecka 
Hur var kvällen?
Det gick förvånansvärt fort. Rektor höll ett 
bra tal och jag blev glad då orkestern spelade 
musik ur Stars Wars! Vid banketten var det 
kul att sitta med folk jag doktorerat med: Det 
kändes som en gemenskap. Vi nickade till 
varandra och sade ”bra jobbat”, skrattade åt 
hur jobbigt det var och delade våra minnen. 
Våra respektive passade också på att berätta 
om hur jobbigt det har varit med en partner 
som doktorerat. 

Vad var bäst?
Känslan av att ha klarat av något. Först nu 
fattade jag vilken jätteprestation det var att 
doktorera.

Kul vid bordet med kollegan  
Veronikas man Mattias.

Vad gjorde du under helgen?
På lördagen gick jag upp runt halv nio. Mina 
föräldrar var i stan så jag tog med dem och 
visade växthusen på jobbet. På söndagen 
var jag och min sambo på Centralbadet som 
belöning efter alla vedermödor.

Hur har veckan efteråt varit?
På måndagen var det vanlig arbetsvecka igen, 
och som vanligt fylld med olika arbetsupp
gifter. Det blev bland annat invigning av 
forskningsfartyget Electra, inventering av 
musslor i Nyköping (där jag var dyk ledare), 
sortering av prover på labb och arbete med 
att förbereda föreläsning till Forskardagarna.

Vad ska du göra nu?
Jag fortsätter att jobba vid institutionen, 
åtminstone till i mars. Det är en tjänst där jag 
kombinerar miljöövervakning, undervisning, 

webbprogrammet Vetenskap och trädgård 
samt en del arbete åt Östersjöcentrum. 
Främst ska jag ägna mig åt två projekt. Det 
ena stöds av Stiftelsen BalticSea 2020 och 
handlar om restaurering av blåstång. Det 
andra projektet heter FunkVeg och ingår i vårt 
nya samarbete med Helsingfors universitet. 
Vi ska undersöka vilken roll olika typer av 
vegetation har i Östersjöns grunda vikar.  
Jag har redan varit ute med en masterstudent 
och samlat in material och märkt upp tång. 
Om du hittar en liten tångruska med namn
lapp är det jag som är skyldig.

Efter mars vet jag inte riktigt vad jag ska 
göra – men jag är öppen för förslag!

Hur summerar du tiden som doktorand? 
Att vara doktorand är nog den roligaste tiden 
vid universitetet. Inte en enda dag har det 
varit tråkigt att gå till jobbet! 

”Save the last dance for me”.  
Festens final närmar sig.
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I sitt inledande tal lyfte rektor Astrid Söderbergh Widding fram den långa historia av inter
nationalisering som allt sedan medeltiden finns inom universitetsvärlden – och hur samarbete 
över gränser blivit än viktigare. Rektor talade även om de hot som idag finns mot den akademiska  
friheten, bland annat genom populistiska och nationalistiska strömningar i västvärlden.

Mario Vargas Llosa, Nobelpristagare i litteratur 
2010 och nu även hedersdoktor vid Humanis
tiska fakulteten. Mario Vargas Llosa höll även 
tal vid banketten i Gyllene salen. 

Sveriges yngste filosofie doktor någonsin,  
Stefan Buijsman, bredvid en av Sveriges 
äldsta, BrittMarie Bystedt, tidigare bland 
annat radiochef och nu doktor i teater
vetenskap vid 85 års ålder.

FRACKAR, FINKLÄNNINGAR, fanor, kransar, 
hattar, bankett och dans. Högtiden i Stads
huset var högtidlig som vanligt – i år även 
kryddad med två Nobelpristagare.

Den sista fredagen i september arrangeras 
Stockholms universitets promotions och 
installationshögtid i Stockholms stadshus. 
Ceremonin är i Blå hallen och den efter

I vimlet inför ceremonin

Niclas Kolm, nybliven professor i etologi, 
med sin fru Sofia Berlin Kolm.
– Det ska bli roligt att få träffa kollegor 
och äta middag i Gyllene salen.

Martin Wolf, nydisputerad fysiker.
– Det här är stort och jag ser fram emot en  
speciell kväll.

Petra Ulmanen, ny doktor i socialt arbete.
– Det känns skönt att kunna fira och känna  
sig hedrad efter allt slit.

Nobelpristagare förgyllde  
universitetets högtid

följande banketten i Gyllene salen. Kvällen 
avslutas med dans i Blå hallen.

I år fanns ett trettiotal nya professorer på 
plats för att installeras och 125 av det senaste 
årets drygt 200 nya doktorer var där för att 
promoveras. Dessutom promoverades sju 
jubeldoktorer och åtta hedersdoktorer. Vid 
högtiden delades det pedagogiska priset ut till 

en lärare från varje fakultet och rektor delade 
även ut Stockholms universitets guldmedalj 
till tre personer. Bland talarna fanns rektor 
Astrid Söderbergh Widding; Frank Wilczek, 
Nobelpristagare 2004 och nyinstallerade 
professor i teoretisk fysik och Mario Vargas 
Llosa, Nobelpristagare i litteratur 2010 och ny 
hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten. 

TEXT PER LARSSON
FOTO ANNA-KARIN LANDIN



– I en del skolor finns språkgrupper där barnen, 
under en viss del av undervisningstiden, lär 
sig ämnet på sitt modersmål. På så vis lär de 
sig ord på sitt modersmål som de annars inte 
hade kunnat. 

Akademin besöker idrottsklubbar
BoAnders Jönsson, prodekan och Gunilla 
Carlecrantz, projektledare berättade om 
kartläggningen av arbetet med breddad 
rekrytering och deltagande vid Lunds  
universitet samt deras besök på en högskola  
i Edinburgh respektive Nottingham. De  
brittiska högskolorna börjar med uppsökande 
verksamhet redan när barnen är i tioårs
åldern. Representanter från akademin gör 
besök, inte bara på skolor, utan även i bland 
annat fotbollsklubbar. 

Också Sara Akramy, utveckligsledare/
koordinator för Akademiskt resurscentrum 
vid KTH hade rest västerut för att få inspi
ration. Vid University College Cork i Irland 
ringde personalen upp studenterna en tid 
efter att de hade tagit examen för att erbjuda 
hjälp med att exempelvis hitta jobb. 

– För att behålla studenterna är det viktigt 
att de får en klar bild redan på första terminen 
av hur utbildningen är upplagd och hur 
arbetsmarknaden ser ut, sa Sara Akramy. 

Dagen avslutades med en paneldiskussion. 

NÄTVERKSTRÄFFEN inleddes av rektor 
Astrid Söderbergh Widding som underströk 
att demografisk representativitet inte bara 
handlar om breddad rekrytering utan även 
breddat deltagande. Utmaningen handlar 
inte alltid nödvändigtvis om att vissa grupper 
är underrepresenterade bland de nyantagna 
studenterna utan att många studenter från 
de underrepresenterade grupperna hoppar av 
under utbildningens gång. 

Aleksandra Sjöstrand, utredare vid 
Universitets och högskolerådet (UHR), pre
senterade rapporten ”Kan excellens uppnås i 
homogena studentgrupper?” Det är ungefär 
dubbelt så vanligt att studera på högskolenivå 
om man har högskoleutbildade föräldrar. I 
rapporten konstateras att det finns ett enga
gemang på lärosätena för breddad rekryte
ring och breddat deltagande, men att arbetet 
delvis är ostrukturerat och saknar förankring 
i organisationen. 

Flera lärosäten saknar en definition av 
begreppet breddad rekrytering. Aleksandra 
Sjöstrand poängterade att definitionen kan se 
olika ut på olika lärosäten eftersom förutsätt
ningarna skiljer sig åt bland annat på grund 
av geografiskt läge. 

– Ofta saknas mätbara mål och en upp
följning av dessa. Här tror jag att UHR kan 
stödja lärosätena genom att utveckla metoder 

för datainsamling av studentpopulationen, sa 
Aleksandra Sjöstrand. 

För höga krav på språk
Kicki Skog är universitetslektor vid Institu
tionen för matematikämnets och naturveten
skapernas didaktik vid Stockholms universitet. 
Hon presenterade sin avhandling ”Power, 
positionings and mathematics – discursive 
practices in mathematics teacher education”. 
Avhandlingen består i en studie av 19 blivande 
lärare varav 9 har invandrarbakgrund. 

– Det finns en stark diskurs på lärarpro
grammet att du ska kunna skriva, tala och 
läsa perfekt svenska. Den är så stark att 
många studenter inte orkar med ämnet de ska 
undervisa i, sa Kicki Skog. Hon menar att 
det finns ett överkrav på de blivande lärarnas 
svenskkunskaper samt att lärarstudenternas 
tidigare kunskaper och erfarenheter inte tas 
till vara i utbildningen. Studenternas förmåga 
att kritiskt granska det sätt på vilket utbild
ningen är organiserad på måste stärkas. 

– Vilka institutionella ramar är nödvän
diga och vilka är förhandlingsbara? 
Kicki Skog påpekade att skolan har ett behov 
av lärare som kan prata många språk och 
exemplifierade med ett framgångsrikt peda
gogiskt grepp där undervisningsspråket har 
varit ett annat än svenska.
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Det är ungefär dubbelt så vanligt att studera på högskole nivå om man 
har högskoleutbildade föräldrar. Include är ett nationellt nätverk som 
arbetar med att bredda rekryteringen och deltagandet inom högre 
utbildning. Nyligen hölls en nätverksträff på Stockholms universitet.

Stort engagemang 
för breddad rekrytering

TEXT & FOTO STAFFAN WESTERLUND

Dagen avslutades med en panel
diskussion ledd av Includes ordförande 
Patricia Staaf från Malmö högskola.

Kicki Skog Aleksandra Sjöstrand

Det finns en stark diskurs på 
lärarprogrammet att du ska 
kunna skriva, tala och läsa 
perfekt svenska.
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TONY OURSLER är en av vidokonstens pionjä
rer och under två kvällar i oktober framfördes 
hans verk ”The Influence Machine” som en 
försmak till verksamheten på Accelerator vid 
Stockholms universitet. Pratande ansikten 
projicerades på träden och byggnaderna nere 
vid tunnelbanan, och i rökmoln som pystes  
ut i vinden. Dessutom hördes ansiktenas  
mumlande och ropande röster efter gamla 
tiders forskare och uppfinnare. 

– Upptäckarglädjen kan man säga är 
verkets själ. Det handlar om att hitta den 
energi som finns när konst och vetenskap 
tillsammans söker och letar, säger Richard 
Julin, konstnärlig ledare för Accelerator. 

En av forskarna vars ande svävade över Frescati 
är EtienneGaspard Robertson, som var 
fysiker men också magiker. Han fascinerade 
sin publik med spöklika bilder av människor 
i rök eller på genomskinliga dukar. Tekniken 
som The Influence Machine kretsar kring är 
olika sätt att skapa bilder av människor, som 
den första mekaniska projektionen av rörlig 
bild och den första elektoniska TV:n. 

Uppe vid det gamla fysiklaboratoriet som 
ska bli Accelerator, mötesplatsen för konst 
och vetenskap, ligger ganska undanskymt en 
stor kylbassäng i betong. Där finns ännu ett 
konstverk, Antennae, för den som strövar in 
mellan husen och vågar klättra upp för en 

skranglig trappa. Det är tänkt att Antennae 
ska vara lite mer hemlig, och bara för den 
som söker upp den. Men den ska visas på 
kvällarna under oktober. 

Det är många på väg hem som tar en 
omväg över gräsmattan för att titta närmare 
på de lysande ansiktena. Två tjejer tittar 
länge på en vit profil av en man som precis får 
plats på en trädstam.

– Äntligen något häftigt på SU, säger de till 
varandra innan de går ner i tunnelbanan.

The Influence Machine visades på Frescati 
den 19 och 20 oktober i ett samarbete mellan 
Stockholms universitet och Magasin III. 
ELSA HELIN

Ett grått gigantiskt ansikte svävar i mörkret över Frescati.  
Det granskar oss som står nedanför på gräsmattan och säger:
– Jag har en annan kvinna. Hon heter: Television!

FOTO JEAN-BAPTISTE BERANGER

Magisk Oursler  
i oktoberkvällen

Bildningspodden live på Bokmässan

FOTO KLAS EKMAN

UNDER BOKMÄSSAN i Göteborg vecko slutet 22 – 25 september spelade 
Bildnings podden in för livepublik. Temat var Kleopatra VII av Egypten 
och medverkade gjorde förutom programledare Magnus Bremmer antik
historikerna Ida Östenberg och Allan Klynne. I publiken fanns det en 
bredd vad gäller ålder på de som lyssnade. Dessutom var det flera som 
var på väg att gå förbi scenen som stannade till och lyssnade på samtalet. 

Magnus Bremmer berättar att det var roligt att spela in just under 
Bokmässan.

– Bokmässan är en scen där du får möjlighet att möta en allmänhet 
och våra lyssnare på ett väldigt direkt sätt. Vi fick mycket positiv respons 
och vårt ganska tidlösa ämne kändes passande.

Bildningspodden spelade även in under Almedalsveckan i början av 
sommaren.

– Både Almedalen och Bokmässan är evenemang där en väldig massa 
olika yrkespersoner samlas, såväl forskare och journalister som makt
havare. Det är bra arenor för att slå ett slag för folkbildningen.
JOHANNA LUNDIN
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Rekordstort intresse för Alumdagen

Festligt och fullt under Forskardagarna

Med Johan Rockström som huvudtalare och aktiviteter 
från flera institutioner blev det nytt deltagarrekord för 
2016 års alumndag.

ÖVER 600 PERSONER hade anmält sig till 
Alumndagen i Aula Magna, den fjärde i 
ordningen. Karin Helander, vicerektor för 
det Humanvetenskapliga området, inledde 
kvällen med att hälsa välkommen och berätta 
om bland annat hur alumner kan fortsätta 
hålla kontakt med Stockholms universitet. 

Professor Johan Rockström, själv både 
alumn och medarbetare vid Stockholms uni
versitet höll kvällens inspirationsföreläsning. 

– Vi står på randen inför en stor transfor
mation. Världens ledare talar om revolution, 
och det är inte så vanligt att tala om det i 
dessa kretsar, inledde Johan Rockström, och 
syftade på de omställningar som Parisavtalet 
måste leda till. 

Insikter och mardrömsscenarion
Talet handlade sedan om de insikter som 
ligger bakom denna stora tranformation. 
För det första, att vi nu lever i den geologiska 
epoken Antropocen, där det är människan 
som har påverkat jordens klimat och eko
system. Den andra insikten är att vi, vårt 
samhälle, vårt jordbruk och våra ekosystem 
är beroende av den förra geologiska epoken 
Holocen, och det jämviktstillstånd den inne
bar. Johan Rockström berättade sedan om 
mardrömsscenariot då vi passerar trösklar 
där biosfären går från negativ feedback till 
positiv. Det vill säga inte längre dämpar 
uppvärmningen utan förstärker den. ”En 
gigantisk avvikelse från ett Holocentillstånd”

Han talade också om de planetära 
gränserna, kvantifieringar av vad vi har att 

röra oss inom och kallade dem för en guide 
snarare än domedagsbild.
– De planetära gränserna är inte förhand
lingsbara, det är inom dem vi måste bygga 
vårt samhälle, sa Johan Rockström. 

Efter huvudföreläsningen fortsatte Alumn
dagen med mingel och en mindre mässa 
innan institutionernas program tog vid. 

UNDER FORSKARDAGARNA den 11 – 12 
oktober fyllde gymnasister och andra  
intresserade Aula Magna och Allhuset.  
24 av universitetets nydisputerade forskare 
berättade om sin forskning i korta popu
lärvetenskapliga föreläsningar och ett antal 
etablerade forskare deltog i fördjupade samtal 
om medmänsklighet, datorspelande, Arktis 
och årets Nobelpris.

Forskardagarna lockade omkring två tusen 
besökare. De fick bland annat veta mer om 
hur bra vi egentligen är på att förstå en platt 
världskarta, varför tång kallas för havens 
skog och hur bra det svenska djurskyddet 
egentligen är. Fysikshowen i Allhuset lockade 
storpublik med hjälp av flytande kväve och 
teslaspolar. Och filmen om SWERUSC3, 
forskningsexpeditionen till Arktis, hade 
världspremiär. Föreläsningarna och samtalen 
finns att se på su.se/play
KARIN TJULIN

Den som vågar ta en majskrok doppad i flytande kväve i munnen börjar ryka ur munnen som  
en drake. Fysikshowen under Forskardagarna fick gymnasister att uppleva fysik på nya sätt. 
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Bland annat talade alumn Anna Nordbeck, 
journalist, om arbetet med SVTdokumen
tären ”Experimenten”, om kirurgen Paolo 
Macchiarinis verksamhet på Karolinska 
institutet och Siavash Habibi, föreläste om att

”Globala utmaningar behöver statsvetare”.
ANNA-KARIN LANDIN
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I NOVEMBER LANSERAS Scenpodden, en 
folkbildande podcast med framstående gäster 
från scenkonstvärlden. Programledare är 
Rebecca Forsberg från RATS teater och Karin 
Helander, professor i teatervetenskap.

Ny teknik har aldrig varit främmande för 
RATS teater, forskningsscenen vid Stock
holms universitet, som bland annat jobbat 
med GPStriggat mobildrama. Nu satsar 
universitetet och teatern på podcastformatet. 
Gäster som är bland de främsta inom sitt 
område kommer att hjälpa till att reda ut 
olika begrepp och fenomen inom teatervärlden. 
Till att börja med är tio avsnitt planerade med 
olika teman, till exempel skådespeleri och 
satir. Ett av de första ämnena är scenografi 
med gästen Ulla Kassius, som har över 40 års 
erfarenhet som scenograf och regissör. 

– Scenpodden är till både för de som är 
nyfikna på ämnet och de mer initierade. 
Karin Helander är kritiker och professor, hon 
har expertrollen. Jag är praktiker och kan 
ställa de vardagliga frågorna. Via de teman 
vi tar upp tar vi också tempen på samhället, 
samhällsdebatten och vad det är att vara 
människa, säger Rebecca Forsberg.

– Det känns väldigt roligt att Stockholms 
universitet gör poddar för att komma ut med 
forskning och kunskap på ett lättillgängligt 
sätt. Det blir som en variant av våra öppna 
föreläsningar med både folkbildning och 
fördjupning, säger Karin Helander. 

HISTORISKA INSTITUTIONENS Fredrik 
Charpentier Ljungqvist får årets Cliopris 
av Svenska dagbladet och bokklubben Clio 
för ”sin förmåga att förmedla vetenskapliga 
insikter till en bred publik”.

Han får priset för sin bok 
bok Den långa medeltiden. 

De nordiska ländernas 
historia från folkvand-
ringstid till reformation 
från 2015. Men även 
för den populärveten

skapliga boken Global 
nedkylning. Klimatet och 

människan under 10 000 år, 
från 2009, togs med i juryns bedömning.

I Svenska dagbladets intervju med pris
tagaren betonas att han är en forskare som 
rör sig över gränserna. Förutom att han är 
medeltidshistoriker är han även aktiv inom 
klimatforskning och en av få humanister som 
har publicerat sig i vetenskapstidskriften 
Nature.

Prismotiveringen lyder: ”Fredrik Charpentier 
Ljungqvist tilldelas Cliopriset 2016 för sin 
förmåga att ge välgrundade och pedagogiska 
översikter över det förflutnas stora skeenden, 
oavsett om det rör sig om klimatets eller den 
långa nordiska medeltidens historia. I en tid 

Ny podd sätter ljuset på scenen

Clio-pris till medeltidshistoriker

Magnus Bremmer som står bakom Bildnings
podden är med även i Scenpodden som projekt
ledare. 

– Underhållande och bildande samtal är 
del av universitetens själ och ett väldigt peda
gogiskt sätt att sprida kunskap. Scenpodden 
kan fylla en viktig funktion i att öppna teater
historien och dagens scener för nya publiker, 

och samtidigt fördjupa det pågående samtalet 
om vad teater är och kan vara. 
ANNA-KARIN LANDIN

  Scenpodden kommer du att kunna  
lyssna via podcast-appar som till 
exempel iTunes Podcaster 
och Soundcloud.

Karin Helander och Rebecca Forsberg.

STOCKHOLMS UNIVERSITET är det enda 
svenska lärosäte på topp 100 för både 
humaniora och ekonomi, enligt Times 
Higher Education (THE) World Univer
sity Rankings. Vidare rankas området 
livsvetenskaper (Life Sciences) vid  
universitetet som nummer 49 i världen.

Ämnesrankingarna, som publicerades 
28 september, mäter teaching, research, 
knowledge transfer och international 
outlook inom åtta olika områden.

Inom fem av åtta områden rankas 
Stockholms universitet topp hundra: Arts 
and humanities (88), Life Sciences (49), 
Physical Sciences (92), Business and  
Economics (88) och Social Sciences (87).

Universitetet  
topp 100  
i världen inom  
flera områden

då den akademiska specialiseringen tilltar 
demonstrerar han värdet av att anlägga vida 
perspektiv och förmedla färska vetenskapliga 
insikter till en bred publik.”
ANDERS STÅHLBERG
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Snabbare väg till läraryrket
Under höstterminen pågår en utbildning för nyanlända 
lärare och förskollärare vid Stockholms universitet. Det 
är stora känslor och förväntningar hos deltagarna som 
hoppas att utbildningen ska leda till ett jobb. 

SNABBSPÅRET är en statlig satsning och 
utbildningen på 26 veckor är ett uppdrag 
från Arbetsförmedlingen. Tillsammans med 
fl era vänner från sin forna hemstad i Syrien 
går Rana Zino som en av 65 deltagare i 
Snabbspåret för förskollärare vid Stockholms 
universitet. Efter tre år i Sverige ser hon en 
möjlig väg tillbaka till läraryrket.

Under 26 veckor varvas utbildning om 
lärarens roll och svenskt skolsystem med 
arbetsplatsförlagt lärande i skola eller förskola. 
En dag i veckan läser deltagarna kursen 
Svenska för pedagoger. Syftet är att förkorta 
vägen till lärarbehörighet i Sverige, och 
hur deltagarna fortsätter efter Snabbspåret 
kartläggs i en individuell bedömning utifrån 
tidigare utbildning och erfarenhet.

Med lärdomar från den pilotgrupp som 
startade under våren 2016 har utbildningen 
vid Stockholms universitet skräddarsytts 

för att passa deltagarna. Samtliga deltagare 
har arabiska som första språk, och delar av 
utbildningen ges därför på arabiska. Nya 
lärare har rekryterats vid SU och fl era av 
dessa är tvåspråkiga.

Musiklärare i Syrien
Rana Zino, 37 år, arbetade tidigare som 
musiklärare i Syrien, och har undervisat i 
grundskolans årskurs 1 – 9. Hon känner fl era 
av sina kurskamrater sedan tidigare, de har 
följts åt från hennes tidigare hemstad Al 
Hasaka i Syrien. Sedan tre år tillbaka bor 
hon i Botkyrka, Stockholm.

– När jag kom som ny till Sverige var en 
stor dröm att läsa vidare vid universitet för 
att få ett bra jobb, och jag är jätteglad för den 
här chansen vi nu får. Det är stora känslor 
idag, säger Rana Zino den första dagen på 
Snabbspåret. 

Snabbspår vid Stockholms universitet

  Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare startades som en pilot i april 
2016 för 20 deltagare. I augusti startade en ny grupp med ytterligare 65 deltagare. 
I december planeras ytterligare en kursstart med mellan 60 – 75 deltagare.

  Snabbspår för samhällsvetare pilot startade i augusti 2016 och pågår med 20 
deltagare.

  Snabbspår för nyanlända med examen i socialt arbete startade ej hösten 2016 
på grund av för få anmälda, ny start planerad hösten 2017.

Oraib Qamhawi berättar om Snabbspåret. 
Foto: Vilhelm Stokstad

Rana Rechdan, 
deltagare inom 
Snabbspåret.

Vi träffar Rana Zino igen efter några veckor 
på utbildningen. Hon har fått bra kontakt 
med Rosenbergsskolan i Södertälje där hon 
har APL, arbetsplatsförlagt lärande. Rana 
Zino berättar hur hon följer två klasser i 
årskurs 1 och deltar i undervisningen av olika 
ämnen. Samtidigt känner hon en viss stress 
att få ihop de olika delarna av utbildningen 
inom Snabbspåret, det är framförallt under
visningen i svenska Rana vill bli klar med. 
Hon säger att hon tror att det svenska språket 
är en viktig del för vägen till arbete och 
behörighet som lärare i svensk skola.

Bäst med utbildningen är stödet från de 
handledare hon har, och att få följa deras 
arbetsdag i skolan.

– Jag tänker att jag ska försöka njuta så 
mycket som möjligt. Min familj fl yttade 
tillsammans med mig till Sverige och jag var 
i början jätteledsen att inte kunna hjälpa 
mina barn i deras studier, eller att förstå det 
svenska skolsystemet. Nu när har jag lärt mig 
mer svenska känner jag mig lugnare, men är 
fortfarande frustrerad över de tre år då jag 
var här och inte gjorde någonting. Jag har 
kämpat hela tiden men ska fortsätta kämpa 
vidare, säger Rana.  
REBECCA RÖHLANDER
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Läraren är en av universitetets absolut viktigaste personer, 
men inte alltid lika uppmärksammad som forskaren.  
Temat i detta nummer ägnas åt akademiskt lärarskap.

Vad kännetecknar en bra universitetslärare?
Lenita: 
– Ett förhållningssätt som handlar om 
studen ternas lärande. På vilket sätt kan mina 
studenter lära sig det jag vill förmedla och 
hitta egen kunskap. Det måste bottna i att du 
har ett genuint intresse för ditt ämne, till och 
med kärlek. Om du tycker att ämnet är det 
roligaste som finns så smittar det av sig.

Johannes:
– Jag har gått från att ge svar till att ställa 
frågor, bland annat för att få studenterna att 
ställa frågor till sig själva och varandra. Den 
tiden man har med studenterna är begränsad, 
efter två timmar är tiden med mig slut. De 
måste lära sig att våga tänka själva, det finns 
inte alltid ett rätt svar, utan det kan finnas 
fler olika giltiga lösningar. Plus vikten av 

Vad innebär det att vara en bra högskolepedagog? 
Universitetsnytt träffade tre av dem som fick 2016 års  
pedagogiska pris, Årets lärare. Lenita Freidenvall, Stats
vetenskapliga institutionen, Thomas Krigsman, Institutionen 
för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas  
didaktik samt Johannes Wickbom, Juridiska institutionen.

TEXT ANNA-KARIN LANDIN  |  FOTO NIKLAS BJÖRLING

Kunskap, kreativitet och krav  
framgångsrecept för universitetslärare

förberedelse, till exempel ett seminarium 
jobbar man med före, under och efter med 
förberedelse, genomgång och repetition.

Thomas:
– Att man är kunnig i sitt ämne är grunden 
för att vinna studenternas respekt, någonting 
som man måste erövra som lärare. För lärar
studenter handlar det både om att lära sig 
ämnet och att lära sig hur man undervisar,  
i en parallellprocess. Idag skapade vi till 
exempel en levande begreppskarta där en 
student fick vara torskrygg, en annan skirat 
smör, en tredje potatis. Övriga studenter var 
de olika matspjälkningsorganen och maten 
färdades genom den levande begreppskartan. 
De blivande mellanstadielärarna fick möta 
både ämneskunskaper och en metod att 
använda i skolan. Ofta är vi två i under
visningslokalen. Vi förbereder och utvärderar 
tillsammans. Det blir mer tid i klassrummet, 
men det är inspirerande och tar mindre på 
krafterna samtidigt som det är ett bra sätt att 
utveckla undervisning.

Hur kan man utvecklas som lärare?
Lenita: 
– De två kurserna jag har gått på Centrum 
för universitetslärarutbildning var väldigt 
givande. På min institution har vi tagit fram 
mentorskapsprogram. Vi vill underlätta för 
doktorander som är nya att utvecklas i lärar
rollen så alla har fått varsin mentor. De kommer 
att träffas före och efter undervisningen för 
att reflektera över lärarrollen.

Thomas:
– Vi har didaktiskt forum där alla som under
visar samlas och diskuterar, i de samtalen 
bjuder vi på tankar, idéer och erfarenheter 
som kan utveckla undervisning. Och givetvis 
samtal under fikat. En drivkraft för mig är att 
jag ställs inför 30 studenter som tar studielån. 
De investerar sin tid och sina pengar. 

Johannes:
– De pedagogiska kurserna gjorde att jag 
började tänka att jag skulle vara mer ett boll
plank och en guide. Jag vill verkligen lyfta 
fram CeUl, och jag hoppas det framöver även 
kommer kurser om normperspektiv, kritiskt 
tänkande och gruppdynamik. Som lärare är 
jag absolut inte klar, det tror jag aldrig att 

Thomas Krigsman, Johannes Wickbom 
och Lenita Freidenvall i ett samtal om 
pedagogik. 
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man blir, jag vill satsa mycket mer på under
visning och utmana mig själv.

Lenita: 
– Jag har funderat en hel del på hur man ska 
få studenter mer aktiva. Ett sätt är att dela in 
studenter i grupper och ge dem roller i gruppen, 
en ordförande till exempel. Då får man även 
den som inte vågar räcka upp handen bland 
200 personer att vara delaktig. 

LINNÉA GRÖNLUND,  
Grundlärar
programmet:
– Någon som får 
alla att engagera sig. 
Tydlighet är också 
jätteviktigt. 

MIKAEL ÅSBERG,  
Kandidatprogrammet 
i geovetenskap: 
– Någon som är  
engagerad och bryr 
sig om sina studenter. 
Man märker när en 
lärare brinner för 
ämnet, det gör stor 
skillnad. 

SAMI GHRAWI, 
Kandidat programmet 
i företagsekonomi:
– En bra lärare kan 
förklara på olika sätt, 
säger inte samma 
sak igen när någon 
frågar.

MARTIN LÖVALD, 
Kandidat programmet 
i företagsekonomi:
– Engagerad och  
håller levande före 
läsningar. Någon 
som inte bara vill 
vara forskare utan 
tycker om att under
visa.

LINA FUKINO,  
Kandidatprogrammet  
i marknads
kommunikation:
– Har passion för sitt 
yrke och tycker att 
ämnet är roligt. Är 
tydlig och kan förklara 
på olika sätt, och inte 
för svårt från början.

Vad gör en bra 
universitets
lärare?

Studentenkät: 

TEXT ANNA-KARIN LANDIN 
FOTO NIKLAS BJÖRLING

Det måste bottna i 
att du har ett genuint 
intresse för ditt ämne, 
till och med kärlek. 
Lenita Freidenvall,  
Statsvetenskapliga institutionen

Lenita:
– Det kom som en rejäl överraskning och jag 
blev väldigt glad. Det är fantastiskt att få 
någon form av erkännande. Vad det betyder 
på längre sikt vet jag inte, men bara att vi 
som har fått priset har träffats och diskuterar 
undervisningsfrågor är utvecklande. 

Thomas:
– Jag har mycket kompetenta kollegor och vi 
utvecklar undervisningen tillsammans. Jag ser 
det här som ett pris till min institution och är 
jättestolt. 1993 fick jag gyllene pekpinnen på 
Lärarhögskolan. Jag hoppas att jag kan vara 
en inspiration att fortsätta vara nyfiken och 
hålla som lärare även 23 år senare. Jobbar 
man med fantastiska kollegor tröttnar man 
inte, utan kan fortsätta utvecklas. 

Borde pedagogiska meriter premieras 
tydligare?
Lenita: 
– Ja, absolut. De flesta av våra studenter  
går rakt ut i arbetslivet, och det är viktigt  
att förbereda dem. Med det sagt är det  
ändå viktigt att undervisning baseras på 
forskning. 

Thomas: 
– Ditt argument är bra. Hur många av våra 
studenter kommer att bli forskare? Det är 
viktigt att de får med sig så mycket som 
möjligt ut i arbetslivet. Det är en konkurrens
fördel för SU om vi har ett rykte om bra 
undervisning. Från början ville jag inte bli 
lärare, jag ville bli forskare. Men de dagarna 
jag gick till undervisningen av tandläkare på 
KI gick jag med lättare steg. Jag brinner för 
att omsätta didaktisk forskning i verksam
heten och ser inte något motsatsförhållande 
mellan forskning och undervisning.

Fjärde pristagaren
2016 års pedagogiska pris gick även till  
Jan Storå, Institutionen för arkeologi och 
antikens kultur, som inte kunde medverka  
vid intervjutillfället. Han forskar och  
undervisar i osteoarkeologi. I en intervju i 
Gaudeamus säger han att han vill inspirera 
studenter till att själva lära sig och våra 
rådgivande i sin lärarroll. ”Jag vill inte att 
studenten ska tro på mig utan på skeletten”, 
säger Jan Storå. 

Johannes:
– Man ska ställa höga krav också. Mina 
studenter har sökt Sveriges mest sökta utbild
ning. Jag vill att de ska förbereda sig och inte 
slösa bort möjligheten att få en utbildning 
och examen som ger en bra grund med fan
tastiska möjligheter.

Thomas:
– Ja, höga förväntningar är ett framgångs
recept. Det vore förminskande att inte ha det. 
Man växer med förväntningar. Kreativitet 
och mod är också viktigt, att våga testa och 
misslyckas. 

Johannes:
– Jag tror att vi lärare måste våga prova nya 
sätt att lära ut. Om du som lärare har en idé 
om din undervisning som du tror kan gynna 
studenterna, prova den. Våga hitta alterna
tiven.

Vad betyder det att få pedagogiska priset?
Johannes:
– Det är det största som hänt mig i mitt 
yrkesliv. Ett otroligt erkännande att det jag 
gör och tror på är rätt, och att studenterna 
märker att jag bryr mig om deras lärande. Jag 
är också stolt över att jag fått det fast jag inte 
hunnit jobba som lärare så länge, jag började 
undervisa 2011. 
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Sverige enda professor i högskole
pedagogik har ett budskap till alla 
universitetslärare som stretar på i 
tysthet: Prata om undervisningen! 

Prata om det!

– VI BEHÖVER SYNLIGGÖRA vad vi sysslar 
med. Öppna för reflektion av vad som fung
erar bra och vad som kan utvecklas. Det gör 
vi genom dialog med kollegor. Det räcker inte 
att läraren själv funderar, säger Max Scheja. 

Högskolans andra uppgift, att utbilda, sker 
gärna lite på slentrian, menar han. Man gör 
som man alltid har gjort och undervisnings
bördan – den kallas ibland börda – framsläpas 
ofta i det tysta. Man gör sin undervisnings
plikt, men med kollegorna pratar man helst 
om sin forskning. 

Det här vill Max Scheja ändra på. Visst 
är forskningen viktig, säger han. Men det är 
också viktigt att spetsforskningen hittar in till 
föreläsningssalarna och till studenterna. 

– De flesta upplever att det finns en konflikt 
mellan undervisning och forskning. Så har 
det varit länge och det är inte så konstigt när 
man ser vad som premieras. Men vi behöver 
hitta en fungerande balans, där forskningens 
metodologiska kunnande och idéer snabbare 
färgar av sig på undervisningen.

Max Scheja är professor i högskolepedago
gik. Den enda i Sverige. Han är iklädd mörk
blå polo och en gammal taxijacka i skinn 
som han ärvt av sin far. Han slukar resolut en 
kanelbulle och tuggar mellan frågorna.

Fiket vi bestämt träff på är hans stamfik i 
Vasastan. Det ligger på promenadavstånd till 
Frescati men att åka kommunalt tar evigheter 
med flera byten. Max Scheja föredrar att gå 
längs Brunnsvikens vatten förbi gamla peda
gogiska institutionen där han disputerade för 
14 år sedan. 

TEXT THOMAS HELDMARK  |  FOTO NIKLAS BJÖRLING

Akademiskt lärarskap – allt viktigare
Akademiskt lärarskap är på väg att få en mer 
framskjuten plats inom akademin. Det är 
trots allt ett samhällsavgörande ansvar att 
utbilda skickliga och omdömesgilla ingen
jörer, lärare, läkare, jurister, sjuksköterskor, 
psykologer och det är akademin som ska  
göra det.

Kungsordet för Max Scheja är synlig
görande. Det måste finnas strukturer för 
seminarier kring undervisning, precis som 
det finns för forskning. Det borde vara en 
ledningsfråga att ordna den sortens stöd. 

– Det sägs allmänt att det är dålig kvalitet 
på undervisningen på universitetet men det 
håller jag inte med om. Det pågår en mängd 
bra processer, men vi måste försöka få syn  
på dem. 

Stora problem med avhopp
Under sitt avhandlingsarbete intervjuade 
Max Scheja teknologer som läste datateknik 
och elektronik om deras pluggande. Det var 
en studie som KTH finansierade eftersom de 
hade problem med avhopp från förstaårs
studenter.

Max Scheja såg skillnader i attityd och 
organisering mellan de studenter som lyck
ades hanka sig kvar och de som gled ur. Det 
handlade inte så mycket om begåvning, som 
förmåga att organisera sin dag. Avhopparna 
beskrev sig ur fas med studiegången. De 
gjorde fel saker i fel ordning. De som lyckades 

Max Scheja vill utveckla det  
akademiska lärarskapet med dialog.
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bättre såg studierna som ett strukturerat 
arbete, med 8timmars dag och där övertid 
förekom.

– Vissa hade äggklockor. Andra hittade 
andra sätt att greppa själva konceptet att  
vara student, säger Max Scheja. 

Organisation viktigare än begåvning
Slutsatsen han drar är att det kanske inte  
bara handlar om kognitiva egenskaper, utan 
om just organisering. Här skulle högskole
pedagogiken kunna stödja studenterna och 
erbjuda ramverk, menar han.
– Det är svårt lära sig svåra saker, det går inte 
att trolla bort. Men vårt jobb som pedagoger 
är att möjliggöra flera ingångar till kunskapen. 
Och forskning visar också att det är först när 
studenterna tvingas processa kunskapen som 
lärandet fördjupas, säger han.

Och det är där, i de vedermödorna att för
stå svår text, svår information, som lärarens 
interaktion kan skapa intressanta processer.

– Det är då det blir kvalitet i undervis
ningen, säger han. 

Klokhet kommer sent visar studier
Det Max Scheja också har sett i sin forskning 
är att studenters förståelse ofta kommer med 
eftersläpning. Delayed understanding är ett 
begrepp han lanserar i en en artikel för tio år 
sedan. Han märkte att studenterna fattade 
värdet av en kurs först långt efteråt. 

– Det kan vara året efter som förståelsen 
kommer. Plötsligt inser de vad just den där 
fem veckors kursen hade att lära ut. 
Samma mönster har han sett i internationell 
forskning. Sett i det ljuset är det kanske inte 
optimalt att ha tentan och kursutvärderingen 
precis efter kursavslut. Borde man inte snarare 
undersöka studenternas förståelse i slutet av 
hela utbildningen istället?

– Hur ser mätsystemen ut? Är de riggade 
bara för att vara lätta att administrera eller 
för att fånga studenternas insikter, frågar 
han. 

Idag är Max Scheja alltså den enda profes
sorn i ämnet. Räcker han till?

Max Scheja skrattar:
– Jag skulle gärna se att det blev många, 

och det är på väg. På institutionen finns det 
växande forskning inom området, säger han. 

Namn: Max Scheja

Jobb: Sveriges enda professor  
i högskolepedagogik. 

Ålder: 43 år

Pluggade: ”Läste en massa ämnen  
– ekonomi, juridik, litteratur-
vetenskap – innan jag hamnade på 
pedagogiska institutionen med 
Inger Wistedt som handledare”.

Gillar: Aikido (svart bälte).

Centrum för universitetslärarutbildning håller kurser och 
workshops för att utvecklas som universitetslärare. Men  
vanligaste frågan från verksamheten är av mer retoriskt slag; 
Varför värderas inte undervisning lika högt som forskning?

De hjälper dig  
utvecklas som lärare

CEUL, CENTRUM FÖR universitetslärarutbild
ning, ska stödja lärare i kompetensutveckling 
och verka för en pedagogisk utveckling på hela 
universitetet. Grunden ligger i högskolepedago
gisk forskning, och den huvudsakliga verksam
heten är kurser och workshops för lärare. Att 
föra in pedagogisk utveckling på institutioners 
agenda är också en del av arbetet.

– Kulturen vid institutioner handlar om vad 
som värderas, vad man talar om och vad som 
räknas. Vid forskningsintensiva universitet blir 
det lätt fokus på forskning. Det är självklart, 
men det finns risk att det blir på bekostnad av 
utbildningsuppdraget, säger Klara Bolander 
Laksov, föreståndare för CeUL.

Ett första steg för att utveckla pedagogiken 
är enligt henne att diskutera pedagogiska 
frågor. Nästa nivå är att kritiskt granska den 
egna pedagogiken, och utveckla den enligt 
den forskning som finns om lärande vid uni
versitetet. Det gäller att skapa ett system där 
nya lärare får stöd att utvecklas som lärare, 
och mer erfarna lärare kan dela med sig och ta 
intryck av de nyas idéer. 

– Det finns institutioner som är väldigt 
aktiva och driver utvecklingsprojekt. I andra 
änden finns de där det inte alls talas om 
pedagogik. Kanske på grund av tids eller 
resursbrist, men också en traditionell priorite
ringsbild där forskningen smäller högst, säger 
Klara Bolander Laksov. 

Ett sätt CeUl jobbar på är via de pedago
giska ambassadörer som leder utvecklings
projekt vid ett tiotal institutioner. Ett annat är 
en tvkanal på webben. Där tas ämnen upp som 

berör universitetslärare, vilket kan fungera 
som bas för samtal om pedagogisk utveck
ling. Att lärarskapet känns ensamt är en 
reflektion Klara Bolander Laksov återkom
mande har mött bland universitetslärare.

 
Vad ska man göra om man känner sig 
ensam som lärare? 
– Då ska man leta reda på andra som har 
samma intressen. För att undervisningen ska 
hålla hög kvalitet behöver lärare diskutera 
sina pedagogiska antaganden och metoder 
i kollegiet. Ett sätt är att gå workshops och 
kurser hos oss. Ett annat är att hitta en  
mentor och ett nätverk. Hittar man personer 
att prata med inom institutionen är det väldigt 
bra. Ett litet nätverk kan växa, vilket kan leda 
till att kulturen så småningom förändras. 
ANNA-KARIN LANDIN

Kurser hos CeUl 

Universitetslärarutbildning UL1 
och UL2 är de längsta kurserna, 
de motsvarar vardera 7,5 hp.

Utöver dem finns en mängd kortare 
kurser och workshops, till exempel 
skriva pedagogisk meritportfölj, 
designa lärande med IT, skrivarkurs 
och pedagogiskt ledarskap.

Hela kursutbudet finns på  
www.su.se/ceul/utbildning

Kursstart för Universitetslärarutbilding 2, humaniora och samhällsvetenskap. Stefan Ekecrantz 
(på bild), Institutionen för pedagogik och didaktik, och Jeanna Wennerberg, Institutionen för 
svenska och flerspråkighet, är kursledare. UL2 bygger på fyra teman: formativ bedömning,  
kritiskt tänkande, uppsatshandledning och akademiskt skrivande.
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Trädgårdsarkeologi är trädgårds-
historisk forskning som 
tar utgångspunkt i de fysiska 
lämningarna men också tar hjälp 
av alla andra tillgängliga källor. 
Genom att kombinera traditionella 
historiska källor som texter, kartor 
och bilder med arkeologiska studier 
kan man nå längre och få en 
fylligare bild än om man bara 
använder en typ av källmaterial. 
En trädgårdsarkeolog är specialise-
rad på att studera de fysiska 
lämningarna efter trädgårdsodling 
och landskapsarkitektur.

  Källa: Archaeogarden.se

NÄR ANNA ANDRÉASSON disputerar vid 
Institutionen för arkeologi och antikens kul
tur om några år räknar hon med att vara den 
första i Sverige som gör det på en avhandling 
i trädgårdsarkeologi. Ämnet definieras som 
trädgårdshistorisk forskning som tar utgångs
punkt i fysiska lämningar men även tar hjälp 
av andra källor som texter, kartor och bilder 
för att kartlägga historien. 

Efter att ha avslutat sina arkeologistudier 
vid Göteborgs universitet arbetade Anna 
på Malmö Kulturmiljö i Skåne, sedan 
på Programmet för Odlad Mångfald och 
Centrum för Biologisk Mångfald vid Sve
riges lantbruksuniversitet, Alnarp. För att 
ytterligare kunna kombinera sina två stora 
intressen, arkeologi och trädgårdar, startade 
hon företaget ArchaeoGarden. Anna har 
där bland annat lett trädgårdsarkeologiska 
utgrävningar i Sverige och Norge, och haft 
uppdrag åt Länsstyrelsen och Malmö stad 
för att inventera historiska trädgårdar. Hon 
har även gjort inventeringar av växtligheten 
på kyrkogårdar och tagit fram vård och 
skötselplaner för dessa. Ett stort arbete 
Anna är inblandad i är restaureringen av 
Kvarndala trädgård utanför Malmö som 
är från 1930 och 1940talen. En viktig del 
här är att intervjua personer som varit verk
samma i trädgården. Hon har även skrivit 
böcker om Kvarndala, hållit föredrag och för 
närvarande är hon engagerad i bokprojektet 
Trädgårdens kulturhistoria där hon skriver 
om medeltiden.

Kombinerar praktik och forskning
Anna föredrar att kombinera praktiskt arbete 
med forskning. 

– Det ger mig god insyn i verksamheten och 
skapar ett kontaktnät som jag kan ha nytta 

Anna Andreasson är en av få svenska forskare som betecknar 
sig trädgårdsarkeolog. Men intresset för området växer och  
här finns en stor potential för viktiga bidrag till vår historia.

Forskning

Arkeologen som söker svar i trädgårdar

av i min forskning. Jag vill gärna brygga över 
skillnaden mellan det praktiska och det aka
demiska. Trädgårdshistoria kan inte studeras 
utan tvärvetenskap och en kombination av 
teori och praktik.

Avhandlingsprojektet handlar om medel
tidens trädgårdar i Norden med fokus på  
13 och 1400talet. Forskningsdata består 
till stor del av arkeologiska rapporter från 
grävningar, och tillgången till material har 
vuxit mycket på senare år. De flesta gräv
ningar som gjorts av medeltida lämningar 
har varit i städer, och därmed finns även 
mest material därifrån. Det har hittills varit 
få grävningar vid slott, kloster och bond
gårdar, berättar Anna. Förr när kloster och 
slott grävdes ut var forskarna främst intres
serade av att frilägga själva byggnaderna; 
därmed har ofta material av intresse för att 
studera trädgårdar förts bort. Det rör sig då 
exempelvis om jordlager där odling skett, 
komposter och planteringsgropar.

Men i forskningen använder hon sig även 
av andra källor, som gamla handskrifter och 
dokument. Då det dessutom finns berörings
punkter med andra forskningsområden sam
arbetar hon bland annat med språkvetare 
och botanister.

Från romartid till 1900-tal
Odlande och trädgårdsväxter har genom 
historien haft stor betydelse för människor, 
inte enbart som föda utan även som till exem
pel läkeväxter. De har också haft betydelse 
inom religionen, konsten och på många andra 
områden. Anna önskar att förståelsen för 
växternas betydelse ska öka. Hon har även en 
vision för arkeologin:

– Jag skulle vilja att det blev allmängods 
bland arkeologer att även leta efter träd

gårdslämningar vid grävningar. Ju fler som 
inser att de ska leta även efter hortikultur 
och alla slags kulturväxter, desto mer lär vi 
hitta – exempelvis vid gamla borgar, säger 
Anna.

Hon betonar också att trädgårdsarkeologi 
är ett rätt ”tidlöst” forskningsområde. Den 
äldsta trädgården hon skrivit om var från 
romersk järnålder och låg i Hyllie utanför 
Malmö. Den yngsta är trädgårdsarkitekten 
Ulla Molins byggnadsminnesförklarade 
trädgård i Höganäs utformad 1978 – 1997. 

Ärter, bönor, bladgrönsaker och rotfrukter 
är växter som haft stor betydelse i nordiska 
trädgårdar. Mycket kunskap gick under 
1900talets andra hälft förlorad om hur 
gamla kulturväxter kan odlas och användas. 
En kombination av ökad forskning på detta 
område och ett ökat intresse i samhället för 
trädgårdsodling tror Anna gör att mycket 
av de kunskaper som fallit i glömska nu kan 
väckas till liv.

Hur är det med ditt eget odlande?
– Jag har en trädgård och en hel del gammel
dags blommor på lantstället. Men tyvärr har 
jag inte hunnit jobba så mycket med mina 
egna trädgårdar de senaste åren. 

TEXT PER LARSSON  |  FOTO NIKLAS BJÖRLING

Anna Andréasson i Victoriahuset på 
Bergianska trädgården, ett växthus 
specialbyggt för att hysa en av det sena 
1800talets rariteter – jättenäckrosor 
av släktet Victoria. 
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– JAG VAR INTRESSERAD av att närma mig 
förorten utifrån vad människorna där själva 
gör för att påverka sina liv, vilka begränsningar 
och möjligheter som finns, vilka hinder  
man stöter på och var man kan växa, säger 
Johanna Gullberg.

Saint Denis och La Courneuve ligger norr 
om Paris, och är områden som präglas av 
utanförskap. Men där finns också politiskt 
aktiva grupper på gräsrotsnivå, som jobbar 
feministiskt och antirasistiskt. Johanna  
Gullbergs studie är etnografisk och ger en 
inblick i aktivistgruppernas vardag och  
diskussioner. Huvuddelen av materialet  
samlade hon in under det år hon bodde i  
Saint Denis, men vistelsen har följts av flera 
resor och kortare perioder av fältarbete. 

– Jag har följt deras dagliga verksamhet 
och blivit en del av den. Har de delat ut 
flygblad har jag också gjort det, jag har varit 
med på demonstrationer och möten, men det 
har också blivit så att jag bara hängt där och 
pratat, säger Johanna Gullberg.

– Man får otroligt många intryck. Att 
komma in var inte lätt, en grupp ville inte 
prata med mig överhuvudtaget. Jag fick tjata 
mig in, berättar hon.

Tre olika grupper
Gemensamt för de kvinnor som finns med i 
avhandlingen är att de är politiskt aktiva och 
nästan alla har rötter i Nordafrika. De flestas 
föräldrar kom till Frankrike från kolonierna 
för att arbeta. Men de tre politiska grupperna 
som Gullberg fått tillträde till är helt olika – 

Johanna Gullberg, som nyligen disputerat i social
antropologi, bosatte sig i en av de segregerade för
orterna norr om Paris. Hon ville veta vad kvinnorna 
där själva gör för att förändra sin situation och miljön 
de lever i. Hon fann feminism och antirasism som inte 
alltid gick hand i hand. 

Forskning

inte minst i synen på det franska förbudet att 
bära slöja i skolan, och heltäckande slöja på 
offentlig plats. 

För organisationen Ni putes ni soumises 
(Varken hora eller kuvad) är slöjförbudet 
den enda vägen för att frigöra kvinnor. De 
ser kvinnor i förorten som religiöst och kul
turellt förtryckta och utsatta för en våldsam 
form av sexism med tvångsgiften, kvinnlig 
könsstympning, gängvåldtäkter och mång
gifte. Den franska sekulära staten ses som 
lösningen. För en annan organisation, MIR 
(Mouvement des indigènes de la République), 
är slöjförbudet i sig förtryckande. När lagen 
trädde i kraft 2004 var det många tjejer som 
tog på sig slöjan i protest. Slöjan blev då en 
form av motstånd. Mellan dessa två grupper 
blev det en motsättning mellan feminism och 
antirasism, och Johanna Gullberg menar att 
den konflikten till stor del handlar om hur 
man ska se på förorten och mer specifikt 
kvinnan som bor i förorten. 

Den tredje gruppen i studien, AFRICA, var 
den som jobbade närmast vardagen i förorten 
och som gav den mest komplexa bilden av 
livet där. Deras frågor är till exempel rätt till 
barnomsorg, rätt till utbildning och att lära 
sig läsa och skriva, att kunna ta ut skilsmässa 
från en våldsam man, att få utbilda sig till ett 
yrke och kunna få en inkomst. För AFRICA 
är det religiösa förtrycket ett av flera, och  
frågan om slöjförbudet är en fråga bland 
många.

– De arbetar med kvinnor vars barn har 
fastnat i hemlandet, eller med kvinnor som 

kommit till Paris utan papper som andra
hustru och är helt rättslösa. Allt från det 
som sker i det mest intima i hemmet, till hur 
välfärdsstaten fungerar eller inte fungerar, 
migrationslagar, vad som sker i hemlandet, 
allt påverkar deras liv. De blir en knutpunkt 
för juridiska, ekonomiska, sociala och poli
tiska strukturer. Den bilden såg jag bara hos 
AFRICA, säger Johanna Gullberg. 

Trots detta är AFRICA den grupp som får 
minst genomslag i den offentliga politiska 
debatten. Det är lättare att förmedla starka 
åsikter för och emot slöjor än att ge en 
komplex och nyanserad bild av problem och 
möjligheter. 

– Jag vill visa att de här polariserade  
bilderna inte är de enda som finns. Det finns 
en mängd andra, säger Johanna Gullberg.

Segregerande infrastruktur
Studien innebar en rörelse mellan olika föror
ter, som Saint Denis och La Courneuve, och 
mellan förorten och centrala delar  
av Paris. Johanna Gullberg iakttog hur  
segregeringen ibland var inbyggd i själva 
infrastrukturen. Ett exempel är hur det 
snabba och moderna pendeltåget ut till  
flygplatsen Charles de Gaulle inte ens  
stannar på stationen i Saint Denis. De boende 
är istället hänvisade till andra tåg, som går 
långsammare och stannar på alla små håll
platser. Inte ens på pendeltåget möts flygrese
närer och förortsbor. 

Paris förorter förknippas i TV och 
tidningar med terrorister, utanförskap och 
brinnande bilar. I det område där Johanna 
Gullberg bodde och arbetade stängde caféer 
och affärer klockan tio på kvällen. 

– När jag var ute med hunden var det 
helt mörkt och ganska öde. De som är ute 
tillhör natten. De är män, som kanske inte 
har familj, som antagligen inte ska upp tidigt 
nästa morgon, några av dem är kriminella 
och vill inte synas. Men det är också en plats 
där folk faktiskt lever helt vanliga liv, säger 
Johanna Gullberg. 
ELSA HELIN

Bortom slöjförbudet 
– feminism och antirasism 
i Paris förorter
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Adnan Mahmutovi  är inte 
enbart lektor vid Engelska 
institutionen utan även 
gästförfattare, writerin 
residence. En viktig uppgift 
för honom är att inspirera 
andra att skriva.

TRADITIONELLT SETT har program för  
gästkonstnärer och gästförfattare givit  
personerna utrymme att skapa konst utan  
att behöva tänka på vardagliga bekymmer. 
Writerinresidenceprogrammet vid Stock
holms universitet skiljer sig en aning från 
denna modell. Istället för att isolera förfat
tarna ger programmet dem chansen att verka 
inom en bredare gemenskap av studenter och 
andra skapande personer, samtidigt som de 
utvecklar program som ger bestående avtryck 
i deltagarnas framtid och, förhoppningsvis, 
världen. Inom den så kallade transnationa
lismen är detta särskilt framträdande då  
det är en genre som ”ger liv åt” folkgrupper 
som tidigare bara skildrats som tomma 
karikatyrer.

– Vi vill frambringa den potential som 
finns hos blivande författare som inte känner 
sig fullt bekväma inom den typiska anglo 
saxiska modellen, säger Adnan Mahmutovi . 

Adnan, som även är författare med rötter i 
Bosnien, har varit en drivande kraft i skapandet 
av masterprogrammet i transnationell litterär 
gestaltning vid Stockholms universitet.  
Programmet har flera gästföreläsare, men 
Adnan har en central plats.

– Det är en stor ära att vara ständig writer 
inresidence vid Stockholms universitet, då 
det inte är så vanligt i Sverige, säger Adnan.

Programmet innefattar traditionella work
shops och lässomenförfattareseminarier 
som bygger på transnationella perspektiv. 
Även en grundläggande kurs som Aesthetics 
and Craft tittar mer på verk som överskrider 
internationella gränser än den etablerade  
litteraturkanonen. Detta angreppssätt används 
inom flera engelskspråkiga program, bland 
annat vid Bath Spa University, som är partner 
universitet till Stockholms universitet, och 
erbjuder ett fullt utbytesprogram för lärare 
och studenter. Det engelska universitetet har 
nu även börjat se över sin verksamhet och 
anammat vissa idéer från Stockholm.

Universitetets litterära tidskrift
Teoretiska och praktiska angreppssätt ges 
lika mycket uppmärksamhet. På en av de 
mest populära kurserna producerar studen

terna tillsammans Stockholms universitets 
egen litterära tidskrift, Two Thirds North. 
Studenterna handleds under hela processen, 
från urvalet av dikter och noveller som  
kommer in från hela världen, ända fram till 
tryck och marknadsföring av tidskriften.

Adnans egen erfarenhet som flykting 
och hans sätt att se på flyktingskapet var 
en värdefull erfarenhet när han startade 
masterprogrammet i transnationell litterär 
gestaltning. Han flydde från Bosnien som 
tonåring 1993 och flyttade till Sverige där 
han studerade vid Stockholms universitet 
medan han jobbade nattskift som vårdare för 
personer med hjärnskador – en erfarenhet 
som ytterligare stärkt hans empati. Samma 

Gästförfattare som inspirerar 
andras skrivande 

år som Adnan disputerade publicerade han 
sin första roman, vilket befäste relationen 
mellan hans akademiska och kreativa sidor. 
De tre romaner och de noveller han givit ut 
förmänskligar, enligt honom, flyktingskapet 
och livet i exil, ”där man rör sig mot fram
tiden med en fast beslutsamhet sällan berörd 
av sentimentalitet”. 

På frågan om vilken roll han anser att 
författaren ska ta på sig svarar han: 

– Det kanske låter märkligt, men det är 
inte många författare som känner att de kan 
använda hela världen som sin skådeplats. 
Jag skulle vilja se en globalisering av för
fattarskapet som utmanar det vi kallar för 
globalisering. 

Adnan Mahmutovic, författare,  
lektor och writerinresidence. 

TEXT KIMBERLY PARKE  |  FOTO NIKLAS BJÖRLING



25
UNIVERSITETSNYTT NR 5 2016 

T
EX

T
 &

 FO
T

O
 SER

EN
A

 N
O

B
ILI

415 nya platser till universitetets lärarutbildningar

47 miljoner i forskningsanslag från Forte

R/V Electra af Askö invigt

ERC Starting Grant till Stefano Bonetti

Anslag från Formas till 
urbaniseringsprojekt

REGERINGEN HAR presenterat fördelningen 
av den aviserade utbyggnaden av lärarutbild
ningarna. 750 av de totalt 3600 platserna 
hamnar i Stockholmsområdet, med majorite
ten, 415 platser, vid Stockholms universitet. 
Intresset för att läsa till lärare och förskol

STYRELSEN FÖR FORTE har beslutat att 
bevilja 272 miljoner kronor till forskning 
inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Detta 
inom ramen för 2016 års öppna utlysning 
för projektbidrag, juniorforskarbidrag och 

STEFANO BONETTI vid Fysikum har beviljats 
ERC Starting Grant. Hans forskning handlar 
om dynamiska studier av magnetisering och 
ultrasnabb röntgen vid frielektronlasrar. Ett 
tillämpningsområde för sådan forskning är 
att skapa snabbare datorer.

– Det är naturligtvis väldigt spännande 
och tillfredsställande att tilldelas ett sådant 
konkurrenskraftigt anslag, som gör det möj
ligt för mig att studera ett mycket spännande 
och undkommande naturfenomen, säger 
Stefano Bonetti.

Stefano Bonettis forskningsprojekt 
”Understanding the speed limits of magnetism” 
undersöker hur spinn, de små kompasser  
som är den grundläggande byggstenen i  
magnetism, beter sig när de rör sig extremt 
snabbt. Fenomenet har förbryllat forskare 
över hela världen under de senaste tio åren 
och nya metoder att angripa problemet 
behövs. Stefano Bonettis idé är att använda 
olika nya typer av lasrar för att få nya  
insikter i fenomenet.

ANNIKA DAHLBERG vid Institutionen 
för naturgeografi och Sara Borgström 
vid Stockholm Resilience Centre har 
beviljats 8,5 miljoner kronor för ett 
forskningsprojekt om gröna områden i 
stadsmiljön. Målet med projektet är att 
studera vilka processer som påverkar en 
rättvis tillgång till gröna allmänningar 
samt hur de påverkar den ekologiska och 
sociala mångfunktionaliteten i landskapet. 
Exempel på sådana processer är när den 
privata sfären tar allmänningar i anspråk 
till exempel genom stadsodling och olika 
former av gränsmarkeringar, som när det 
privata inkräktar på strandskyddet. Andra 
processer styrs mer av policy, som när 
man i planeringen avstyckar grönområden 
för en viss specifik användning, som till 
exempel golfbanor, boulebanor och hund
rastgårdar.

Anslaget ligger inom ramen för Formas 
utlysning ”Urbaniseringens utmaningar 
och möjligheter” där sammanlagt 17 projekt 
får dela på 144 miljoner kronor.

lärare har ökat kraftigt och majoriteten av 
Sveriges universitet och högskolor bedömer 
att de kan bygga ut utbildningarna med bibe
hållen kvalitet. Regeringen föreslår därför en 
utbyggnad på 3600 platser med start 2017.
GUNILLA NORDIN

postdocbidrag. Av 96 beviljade bidrag 
gick 18 till Stockholms universitet.  
Totalt går omkring 47 miljoner kronor  
till Stockholms universitet.

UNDER HÖGTIDLIGA FORMER invigdes 
den 5:e oktober Stockholms universitets 
nya forskningsfartyg R/V Electra af Askö. 
150 inbjudna gäster fick en inblick i hur 
fartyget kan användas och fick höja sina 
glas i en gemensam skål vid ceremonin.

Solen strålade ute vid Kolskjulet på 
Kastellholmen och R/V Electra låg förtöjd 
intill den ståtliga Briggen Tre Kronor. Inne 
i Kolskjulet fick besökarna höra forsknings
föredrag om hur fartyget kan användas inom 
oceanografi, geologi och ekologi. Ombord 
ordnades guidade rundvandringar för att 
få se den toppmoderna utrustningen med 
egna ögon.

Under den officiella ceremonin över
lämnade finansiären Stefan Persson från 
Familjen ErlingPerssons Stiftelse skepps
klockan till Stockholms universitets rektor 
Astrid Söderbergh Widding.

– Resultaten av dessa studier kan hjälpa till 
att utveckla ny teknik som är både snabbare 
och mer energieffektiv än den vi har idag, 
vilket är någonting som vi i vårt informa
tionssamhälle ständigt eftersöker, säger 
Stefano Bonetti.

Stefano Bonetti kom till Fysikum hösten 
2014 genom ett repatrieringsbidrag från  
Wallenbergstiftelsen efter en postdoktors
period i Stanford. Mars 2015 tillträdde han 
en forskaranställning vid Fysikum med  
finansiering från ett INCAbidrag (Inter
national Career Grant) på nära åtta miljoner 
kronor under fyra år. Bidraget är en sam
finansiering från Vetenskapsrådet och EU 
för att stödja unga forskare i början av deras 
karriär.

Med kraftigt stärkt finansiering genom 
det nu beviljade ERCbidraget så får Stefano 
Bonetti möjlighet att bygga upp en experi
mentell verksamhet som har goda förutsätt
ningar att bli mycket framgångsrik.
HANNA HELLZÉN CRAMÉR
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NAMN OCH NYTT
Hallå där

Skiljer det mycket mellan Stockholm och 
Uppsala?
– De är ganska lika. Anledningen till att jag 
valde Uppsala är att få en referenspunkt, det 
är ganska likvärdigt hur många personer som 
rör sig in och ut ur staden och relativt nära, 
men inte lika stark dialekt. Att jämföra  
Stockholm och Göteborg är det huvudsak
liga. 

Vad fick försökspersonerna säga? 
– Jag tittar på specifika ljud men jag vill inte 
berätta vilka för att inte störa insamlingen. 
Jag har designat meningar för att få fram  
ljuden och byter systematiskt ut ett ljud i 
taget. Min hypotes är att några av de ljud  
jag är intresserad av inte finns i Uppsala men  
i Göteborg och Stockholm. 

Hur har du blivit intresserad av tung-
rörelser?
– Det bara blev så. Jag studerade lingvistik i 
Glasgow och fick en demonstration av ultra
ljudsmaskinen och som kandidatprojekt  
jämförde jag skotska och svenska. Nu kan  
jag maskinen och vi jobbar fortfarande 
mycket på att utveckla metoder. 

Vilken dialekt talar du själv? 
– Jag är från Varberg och min mamma från 
Kungsbacka men fick av en talpedagog lära 
sig att inte prata så mycket dialekt. Så en 
blandning av Varberg och utjämnad Kungs
backadialekt. 

Vad innebär studien?
– Jag tittar på hur tungan rör sig och påverkar 
talproduktion. Jag är intresserad av att se  
om folk använder olika tungrörelser för att 
producera samma ljud. Med ultraljud tittar 
jag på specifika ljud och ser om folk använder 
tungan olika beroende på dialekt, ålder, kön 
och fysiologiska aspekter – alla har olika 
form på munnen. Jag vill veta om det finns  
ett system eller om alla gör sin egen grej. 

Varför vill man veta hur tungan rör sig? 
– Delvis för att vi inte vet så mycket om det. 
Det har inte funnits så bra metoder förut. 
Röntgen var populärt till 1940talet och 
sedan användes akustisk analys och man  
försökte gissa vad som pågick i munnen. Vi 
har mycket förutfattade meningar och idéer 
men inga bevis. Kanske kan tungrörelser 
kopplas till annat i samhället. Ett exempel är 
att två olika tungrörelser kan användas för  
att säga r i Skottland, vilken man använder 
beror på klass. Metoden att använda ultraljud 
kan fylla ett stort hål i vår kunskap. Kanske 
kan det också bli till hjälp för att exempelvis 
utveckla talterapi.

Hur skiljer sig sättet stockholmare rör 
tungan från de andra dialekterna ni  
studerat?
– Vi samlar fortfarande in data så vi får se, 
jag kommer att analysera materialet hela  
vintern. Språk är ständigt i förändring. Jag 
förväntar mig att Stockholm och Göteborg 
förändras mycket. Kanske kommer vi se  
stora skillnader mellan unga och gamla. 

Fabienne Westerberg, gäst
doktorand vid Institutionen 
för lingvistik, som undersökt 
stockholmare med ultraljud 
för att ta reda på hur deras 
tunga rör sig när de pratar. 
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Årets Professional är en tävling där pris delas ut i 
sex yrkeskategorier. ITföretaget Tieto delar ut pris 
till årets ITkvinna, en utmärkelse som tillägnas en 
kvinna som driver jämställdhetsfrågor. Årets pris 
går till Ishtar Touailat vid Stockholms universitets 
innovationskontor, där hon arbetar som innovations
rådgivare och affärscoach. Ishtar Touailat och  
Innovationskontoret har, med medel från Tillväxtver
ket och länsstyrelsen i Stockholms län, i två år drivit en 
innovationsutbildning inriktad mot kvinnor i samband 
med höstterminsstarten. Nu har hon utvecklat ett 
nytt koncept – Women in Business Accerelate (WIBZ) 
med målet att sammanföra kvinnor som vill satsa på 
entreprenörskap med externa aktörer. WIBZ är tänkt 
att bli en verksamhet inom Innovations kontoret som är 
en del av universitetets Samverkansavdelning. Vinnova 
har visat intresse för konceptet.

Ishtar Touailat  
årets IT-kvinna
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I korthet
PER-OLOF WICKMAN, professor vid 
Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik har  
blivit invald i klass X för humaniora och 
framstående förtjänst om vetenskap vid 
Kungliga Vetenskapsakademin.

ASSAR LINDBECK, professor vid Institutet 
för internationell ekonomi tilldelas The 
Global Economy Prize av Kiel Institute  
for the World Economy.

HIRANYA PEIRIS, professor vid Fysikum, 
blir ordförande och programdirektör  
för Oskar Kleincentrum för kosmo
partikelfysik.

MONIKA WINDER befordras till professor  
i marin pelagial ekologi vid Institutionen 
för ekologi, miljö och botanik. 

CHRISTIAN MARAVELIAS har befordrats 
till professor i företagsekonomi vid 
Företagsekonomiska institutionen. 

BLAISE GOUTÉRAUX anställs som  
gästprofessor i teoretisk högenergifysik  
vid Nordita, Nordiska institutet för  
teoretisk fysik. 

ERIC RUNESSON anställs som  
adjungerad professor i civilrätt vid  
Juridiska institutionen.

ANNA KAYA, lärare i svenska som andra
språk och projektledare vid Nationellt  
centrum för svenska som andraspråk,  
har fått lärarpriset Guldäpplejuryns  
särskilda pris 2016. 

MAGDA GAD, utrikeskorrespondent på 
Expressen, har utnämnts till 2016 års 
Cordelia Edvardsonpristagare. Cordelia 
Edvardsonpriset är ett journalistpris  
som instiftades 2010 av Institutionen för 
mediestudier.
 
BARRY BROWN, professor vid 
Institutionen för data och system
vetenskap, tilldelas 12 miljoner kronor  
för projektet ”Smart Implicit Interaction” 
av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF).

SUSANNA TOIVANEN, docent vid Centrum 
för forskning om ojämlikhet i hälsa, 
CHESS, är en av fyra forskare vars projekt 
får tre miljoner kronor vardera i forsknings
bidrag från Arbetsmiljöverket. 

Läs mer på  
su.se/medarbetare

Alexey Amunts får Lennart Nilsson Award 2016

FÖR SITT PIONJÄRARBETE i den pågående 
”Resolution Revolution” får Alexey Amunts 
Lennart Nilsson Award 2016. Amunts är 
forskare vid Institutionen för biokemi och 
biofysik vid Stockholms universitet och chef 
för CryoEMlaboratoriet vid SciLifeLab.

Med hjälp av kryoelektronmikroskop 
(cryoEM) visualiserar Alexey Amunts och 
hans forskargrupp strukturer av enskilda  
proteinkomplex. Forskargruppen har 

skapat bilder av strukturella drag hos mito 
ribosomen, som sätter i gång cancercellers 
metabolism. Mitoribosomen kan vara en 
slags akilleshäl för tumörer, och ett mål för 
cancerterapi. Gruppen fångade de första 
högupplösta bilderna av ett läkemedel bundet 
till mito ribosomen, något som öppnar möj
ligheter för strukturbaserad läkemedelsdesign 
med hjälp av cryoEM.
HANNA HELLZÉN CRAMÉR

JOSEFIN NILSSON vid Nationellt centrum  
för svenska som andraspråk är en av fyra 
mottagare av Svenska Akademiens svensk
lärarpris. Josefin är historisk eftersom hon  
är den allra första mottagaren av det svensk
lärarpris som särskilt uppmärksammar lärare 
i svenska som andraspråk. 

– Det känns jätteroligt. Det här priset är 
otroligt viktigt för alla lärare i svenska som 
andraspråk, och för alla elever som behöver 
lära sig svenska, sa Josefin Nilsson när hon 
tog emot blommor och diplom från Sara 
Danius, Svenska Akademiens ständiga  
sekreterare.

De övriga tre pristagarna är Johan Aasa, 
Martin Ahlstedt och Cecilia Peña. Svenska 
Akademiens svensklärarpris instiftades 1987 
och tilldelas lärare som genom sin gärning 
har stimulerat intresset hos unga människor 
för svenska språket och litteraturen.

Josefin Nilsson är den tredje NCmedar
betaren som får utmärkelsen, tidigare har 
svensklärarpriset delats ut till Lena Sjöqvist 
(1998) och Anna Kaya (2012).

REGERINGEN HAR den 15 september 2016 
utnämnt Petter Asp, professor i straffrätt 
vid Stockholms universitet, till justitieråd i 
Högsta domstolen. 

– Det var inte ett helt enkelt beslut att söka 
tjänsten för jag trivs vansinnigt bra i den 
akademiska världen. Men jag ser naturligtvis 
väldigt mycket fram emot att på ett konkret 
och praktiskt plan hantera svåra juridiska 
frågor och att bidra till rättsutvecklingen, 
säger Petter Asp.

Petter Asp tillträder tjänsten som justitie
råd den 20 februari 2017.

Akademiintendent Inga Horndahl, professor 
Stefan Nordlund och professor Gunnar 
Svensson får Stockholms universitets 
guldmedalj i 8:e storleken i band. Medaljen 
instiftades år 2010 och tilldelas den som på 

Prisad av Svenska Akademien 

Petter Asp utsedd till 
justitieråd i Högsta domstolen

Medaljer till medarbetare
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ett betydande sätt bidragit/medverkat till att 
stärka Stockholms universitet, dess forskning 
eller dess undervisning. Medaljerna delades 
ut vid installations och promotionshögtiden i 
Stadshuset den 30 september 2016.
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Min arbetsplats: Spökslottet

SPÖKSLOTTET eller Schefflerska palatset, används för representation och som kontor.  
Fotograferingen sker i paradvåningens stora sal. Stockholms högskola fick Spökslottet 1924, 
men konstsamlingen är äldre än så. De flesta verken donerades av konstsamlaren Johan Adolf 
Berg 1884, för att användas som studiesamling för konststudenter vid Stockholms högskola och 
för att bli museum för allmänheten. ”Efter Nationalmuseum är det här den finaste samlingen 
av äldre måleri som finns i Sverige” säger Camilla Hjelm.

DIGITAL REGISTRERING 
OCH DOKUMENTATION av 
konsten på Spökslottet är ett 
projekt som pågår just nu. Det 
ska öka samlingens tillgänglig-
het för forskare, lärare och all-
mänhet, men är också en för-
säkringsfråga. Förutom själva 
målningen foto graferas också 
olika detaljer. Parallellt pågår 
också en inventering av all 
konst på universitetet, även 
utanför Spökslottet. Som stat-
lig myndighet är universitetet 
skyldigt att årligen inventera 
den statliga konsten.

”SJÄLVPORTRÄTT” är målat av 
Jacopo Parucci, kallad Il Pontormo, 
eller kretsen kring Pontormo. Den 
är troligen från tidigt 1500-tal. Det 
är en skiss med pensel och penna 
som inte blivit färdigställd, och 
därmed ett tillfälle att se hur 
konstnären skissade motiven för 
sina oljemålningar. 

MATS ERIKSSON är vaktmästare 
på Spökslottet. Han har bland mycket 
annat hand om transporter och 
hängning av konst. 

CAMILLA HJELM har jobbat som konstintendent på Stockholms 
universitet i två år. Hon var gästdoktorand i Stockholm när hon 
doktorerade på 1900-talets konstmarknad vid Helsingfors  
universitet. Hon fördelar sin tid mellan Spökslottet och Frescati. 

JEAN-BAPTISTE BERANGER är specialiserad 
på att fota konst och själv konstnär. Ljussättningen 
behöver justeras för varje tavla för att få fram  
målningen så bra som möjligt. 
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Stor konferens om mode
20 – 21 OKTOBER var Centrum för mode
vetenskap värd för årets Global Fashion 
Conference, med temat Tradition and Inno-
vation: Challenges for Fashion and Luxury 
in the 21st Century. För första gången hölls 
den internationella konferensen i Sverige.

Här möttes akademiker och representanter 
från modevetenskapen och modeindustrin 
och diskuterade bland annat branschens 
villkor, förändrade förutsättningar för 
lyxbegreppet, hållbarhet och Stockholm som 
nordisk modehuvudstad.

Global Fashion Conference 2016 sträckte 
sig över två heldagar och förmiddagarna var 
öppna för studenter, intresserad allmänhet 
och press.

Paula von Wachenfeldt, Centrum för 
modevetenskap, inledde de två dagarna som 
sedan fortsatte med föreläsningar och panel
samtal. Bland annat talade Delphine Bellini, 
vd för Elsa Schiaparelli på ämnet ”How the 
Elsa Schiaparelli brand is planning its future, 
based on heritage.”
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Min arbetsplats: Spökslottet

Värdshuset Kräftan
Er lokal för Disputationsfesten

Buffépaket från 395:-/pers
Även catering.

Lunch
Festvåning

Bröllopsarrangemang

kraftan.nu

Nytt nationellt system 
för utvärdering av  
lärosäten
UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET 
har nyligen presenterat ett nytt system 
för att utvärdera kvaliteten på univer
sitet och högskolor. Det nya systemet 
gäller från 2017 och sex år framåt.
Det nya systemet bygger på fyra kom
ponenter:

   Examenstillståndsprövningar  
(berör inte Stockholms universitet  
som redan har examenstillstånd)

   Granskningar av lärosätenas  
kvalitetsarbete

  Utbildningsutvärderingar

  Tematiska utvärderingar

Hjälp för offert-
förfrågan för  
fotouppdrag
UPPDRAG FÖR produktion av  
kommunikationstjänster ska ske via 
de upphandlade leverantörer som har 
ramavtal med Stockholms universitet 
eller som ingår i ett statligt avtal. För  
att underlätta offertförfrågan vid 
fotouppdrag inom universitetet har 
Sektionen för kommunikation vid 
Samverkans avdelningen tagit fram ett 
förfrågningsunderlag som du hittar 
under serviceingången på medarbetar
webben. Underlaget går direkt till  
universitetets upphandlade fotograf 
Niklas Björling som sedan återkommer 
med specificerad offert.

Föreläsning om afrikansk bokutgivning 
MARY JAY, chef för African Books Collective, föreläser på Adam Helms Lecture 
21 november. Litteratur från den afrikanska kontinenten är just nu ”het” på den 
globala bokmarknaden. Hur ser situationen ut för bokutgivning i afrikanska 
länder? 

Mary Jay föreläser om internationella förlagskontakter inom ramen för ett 
bredare samarbete för utveckling, och hur kulturellt oberoende i vid bemärkelse 
påverkar bokutgivningen på den afrikanska kontinenten. Föreläsningen följs av ett 
samtal mellan Mary Jay och professor Stefan Helgesson, Engelska institutionen.

15 NOV
Juridik för  
innehåll  
på internet

10 NOV 
Torsdags- 
konferens:  
Tema Breddad 
rekrytering 

14 NOV
Stressforsknings-
dagen. Stressar  
vi oss sjuka?

17 NOV 
Saco-mässan i 
Älvsjö 17 – 18 
november. 

Läs mer och hitta fler evenemang på su.se/medarbetare/medarbetarkalender

21 NOV
Nybörjarkurs 
för forskar-
rapportörer

25 NOV
Tolk- och  
över sättar - 
institutet 30 år

1 DEC
Symposium om fler-
språkighet, språklig 
färdighetsnivå och 
ålder
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6 DEC
Julföreläsning, 
Michael Faradays 
180-åriga tradition

9 DEC
Science & 
SciLifeLab 
Prize 2016 
Symposium

NOV
DEC
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THE MACCHIARINI SCANDAL is causing turbulence in Swedish 
academia. It is an exceptional case where cheating in research has 
been combined with experiments on patients resulting in their 
deaths. The sequence of events has been clarifi ed in several thorough 
investigations, and legal proceedings are ongoing. From a university 
perspective, this matter has given us reason to think more generally 
about research misconduct, its occurrence and development, the 
incentives of research, and how to deal with these problems.

In science, there is often a widely accepted idea of what is true and 
what is false, as well as an idea of what constitutes highquality 
research. There is something of an absolute standard of quality, even 
if the level varies between research areas. Success in terms of career, 
funding, and reputation can be measured using this scale – or at least 
that is how it is supposed to be. This leads to a situation with fi erce 
competition where it can be tempting to cheat. At the same time, the 
existence of this absolute standard leads to strong corrective mecha
nisms, particularly when it comes to fabricating data. It is diffi cult to 
make up genuinely interesting research results without eventually 
being caught. The risk of being caught is great when other researchers 
become interested. It is easier to get away with uninteresting cheating. 

Normal human weaknesses make cheating inevitable. In the 
illuminating matrix experiments, Dan Ariely demonstrates that most 
people are inclined to cheat a little if they have something to gain 
from it, but only a very small group maximises their cheating in order 
to gain as much as possible. Last year, the Open Science Collaboration 
published a study which reproduced 100 studies in psychology and 
found that the reported results were only observed in between a third 

Editorial: Macchiarini and us

IN ENGLISH

and half of the studies. Recently, Paul Smaldino and Richard 
McElreath modelled the problem and found that, in spite of 
corrective reproducibility processes, the importance of extensive 
publication results in the labs being prepared to take shortcuts 
are the most successful.

The question is how we can prevent cheating in research. The 
obvious answer is education and to ensure a good research culture 
within the universities, but I also believe that it is important to 
reconsider the incentives of research in general, as well as how 
we evaluate research. Here, the increasing use of bibliometrically
based evaluations can be dangerous. There is a risk that external 
reviewers and other evaluators will not examine what a person 
has actually accomplished or is capable of doing. Evaluations 
are increasingly becoming secondhand assessments based on 
bibliometric data and what prestigious grants the applicants have 
previously received. I am inclined to think that the current publishing 
and evaluation culture contributes to increasing 
cheating in research, as well as an increasing 
amount of uninteresting research – research 
that, to quote the colourful physicist Wolfgang 
Pauli, is “not even wrong”. We have to 
remember that the articles are the means, 
and knowledge is the end. 

ANDERS KARLHEDE, 

Deputy Vice-Chancellor for Science 

  anders.karlhede@su.se

THE CENTRE FOR the Advancement of 
University Teaching organises courses 
and workshops to help university teachers 
develop their skills. However, the most 
common question from the operation is more 
rhetorical: Why is teaching not valued as 
highly as research?

CeUL, the Centre for the Advancement 
of University Teaching, will support the 
continuous professional development 

They help you develop as a teacher
of teachers and promote pedagogical 
development throughout the University. 
The foundation is research on teaching and 
learning in higher education, and the primary 
operation includes courses and workshops 
for teachers. Introducing pedagogical 
development on the departments’ agenda is 
also a part of their work.

“The culture within the departments 
involves what is being valued, what is being 
talked about, and what matters. At research
intensive universities, the focus tends to be 
on research. This is obvious, but there is 
a risk that this happens at the expense of 
education,” says Klara Bolander Laksov, 
director of CeUL.

The fi rst step in developing pedagogy is, 
she argues, to discuss pedagogical issues. 
The next step is to critically examine our 
own pedagogy and develop it based on the 
research on learning that is available at the 
University. We have to create a system where 
new teachers are given support to develop 
as teachers, and where more experienced 
teachers can both share their knowledge and 
be inspired by the new teachers’ ideas. 

“Some departments are very active and run 
development projects. Then there are some 
where pedagogy is not spoken of at all. This 

Courses at CeUL 
Professional Development 1 and 2 are 
the longest courses, each of which is 
worth 7.5 credits.
In addition to those, there are various 
short courses and workshops on topics 
such as creating a teaching portfolio, 
designing teaching using IT, writing, 
and pedagogical leadership.

   The full selection of courses
 is available at 
www.su.se/ceul/utbildning

may be due to a lack of time or resources, 
but also a traditional order of priority where 
research comes fi rst,” says Klara Bolander 
Laksov. 

One way CeUL works is through the 
“pedagogical ambassadors” who lead 
development projects at a dozen departments. 
Another is through a TV channel on the 
web, where topics relevant to university 
teachers are discussed and can serve as 
a basis for conversations on pedagogical 
development. The feeling that teaching is a 
lonely profession is a refl ection that Klara 
Bolander Laksov has often encountered 
among university teachers.

What, then, should you do if you feel 
lonely as a teacher? 
“Then you should seek out others with the 
same interests. In order to maintain a high 
quality of teaching, teachers have to discuss 
their teaching philosophy and methods with 
their colleagues. One way is to attend work
shops and take courses with us. Another is to 
fi nd a mentor and a network. If you can fi nd 
people to talk to within the department, that 
is very good. A small network can grow, 
which can eventually lead to changing the 
culture.”
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ALF NORKKO from Tvärminne 
will receive the visiting 
professorship in Baltic  
Sea research which 
Stockholm University 
gave the King as a 
70yeargift. Professor 
Alf Norkko from Tvär   
minne Zoological Station 
at the University of Helsinki 
is an internationally renowned  
scientist in the field of ecological Baltic Sea 
research.

MAKING plentifulbutdangerous chemicals 
easier, better and safer to use. Making new 
tools to understand how the sun’s magnetic 
field heats its chromosphere. Solving the 
energy crisis with Xray lasers. Developing a 
better way of measuring the climate. These 
are the projects at Stockholm University that 
have received funding from the Knut and 
Alice Wallenberg Foundation. The Knut and 
Alice Wallenberg Foundation has granted a 
total of SEK 131 million to research projects 
at Stockholm University. The grant goes to 
Belén MartínMatute, Department of Orga
nic Chemistry, Jorrit Leenaarts, Department 
of Astronomy, Anders Nilsson, Department 
of Physics and Michael Tjernström, Depart
ment of Meteorology.

The Moby Dick sculpture now adorns its spot 
outside Studenthuset. It is nearly five metres 
long and previously stood at the Stockholm 
Institute of Education in Konradsberg. A red 
sister sculpture is located in Bromma. What 
the sculpture really represents is left to the 
viewer to decide, but the title is taken from 
the classic novel about Moby Dick. The artist 
himself, Johan Paalzow, was present during 
the mounting.

“I am happy with the placement and think 
that Moby Dick fits very well here with 
the architecture and the blue colour of the 
buildings,” says Johan Paalzow.

STEFANO BONETTI, researcher at the 
Department of Physics, Stockholm 
University, has been awarded an ERC 
Starting Grant. His research investigates 
ultrafast magnetization dynamics using xray 
freeelectron lasers. The research could well 
contribute to creating ever faster computers.

ON 15 SEPTEMBER 
2016, the government 
appointed Petter Asp, 
professor of criminal 
law at Stockholm 
University, as a Justice 
of the Supreme Court. 
“It was not an easy 
decision to apply for 

the position, because I am incredibly happy  
in academia. But, of course, I very much  
look forward to dealing with difficult legal 
issues and contributing to the development 
of law at a concrete and practical level,” says 
Petter Asp.

Petter Asp will take office as Justice on  
20 February 2017.

Alf Norkko honoured with 
Royal Baltic Sea professorship

Moby Dick lifted into place

Major projects funded by the 
Knut and Alice Wallenberg 
Foundation

Stefano Bonetti awarded  
ERC Starting Grant

Petter Asp appointed  
as Justice of the Supreme 
Court

Citizen science – research that  
engages the general public
“CITIZEN SCIENCE makes regular people 
and researchers communicate with each 
other,” says Ayco Tack from the Department 
of Ecology, Environment and Plant Sciences 
at Stockholm University. 

Today, everyone, even those without 
specialist knowledge, is able to contribute 
to scientific discovery. This is called 
citizen science and often involves making 
observations or classifying large amounts of 
data – things that researchers would never 
have the time for. In Sweden, citizen science 
often involves observations in nature.

Citizen science is nothing new, says Ayco 
Tack. As early as the mid18th century, 
Linnaeus’ disciple Harald Barck collected 
data on the seasonal variations of plants 
from large parts of Sweden. The idea was 
that this information would, at some point, 
be of benefit to Sweden. From 1870 until 
the 1940s, conservation societies around 
Sweden observed signs of spring, summer, 
and autumn according to a fixed schedule. 
This resulted in nearly 350,000 observations 

of animals, plants, and agriculture from 
hundreds of towns in Sweden – from the first 
signs of spring to the last signs of autumn.

“We are resurrecting these studies, 
but using schools instead of conservation 
societies,” says Ayco Tack.

Across the Swedish oak habitats, 
thousands of school children are collecting 
oak leaves and sending them to researchers 
for analysis. The oak project is going on at 
the same time as school children and the 
general public are collecting signs of autumn 
all over Sweden, a collection that has been 
going on for several years under the auspices 
of the Swedish University of Agricultural 
Sciences and the Swedish National Phenology 
Network. The idea is to be able to track 
climate change; does it make summer last 
longer, or do autumn and spring arrive 
sooner? 

“It is important that the children feel 
that they are being useful and that they 
are helping the researchers. It gives them 
confidence,” says teacher Jane Rosenkvist.

24 fifthgrade pupils from Lugnets skola in 
Hammarby Sjöstad are among the children 
involved in citizen sciende. Ella Sundholm 
climbs a tree to find the most interesting  
leaves.
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Posttidning B

– Välkomna till Friaordetpodden med mig  
TF och lillebrorsan YGL.

– Tack. Vad säger du om att börja i 1700-talet?

– Jag kommer omgående att tänka på natur
vetaren Peter Forsskål. Han åskådliggör att 
tryckfriheten inte bara drevs fram av de som vill 
förändra statsskicket utan även av verksamma 
vid universiteten som ville kränga tvångströjan 
av vetenskaperna.

– Det var ju sju år före din tillkomst och långt 
före min som han skrev Tankar om borgerliga 
friheten 1759. Den känns giltig än idag. 

– Forsskål förklarar att ”skrivfriheten uppdriver 
vetenskaperna till sin höjd, röjer alla skadliga 
författningar, tyglar alla ämbetsmäns orättvisa 
och är regeringens tryggaste försvar i ett fritt 
rike…”

– Vackert. Född på 1990-talet kan jag tycka att 
känns lite högtravande. Men visst är det vackert 
och sammanfattar själva kärnan i tryck- och 
yttrandefriheten.

 – Det tyckte också kungen. Trots att censorn 
godkänt skriften lystes den i bann av kanslikol
legiet (regeringen). Forsskåls läromästare Linné 
tvingades springa runt i Uppsala och konfiskera 
de exemplar han hittade. 

– Linné gillade i sin lärljunge. När Forsskål dog 
uppkallade han en nässla efter honom, forskålea 
tenacissima, som kännetecknas av envishet och 
seghet.

– Var finner vi den segheten idag? Vad säger du 
som åderlåtits i omgångar i 250 år.

– Hmm, bekymmersamt. Men först ska sägas 
att efter perioder av kraftig anemi har jag fått 
transfusioner. Det skedde t.ex. 1810 efter det 
gustavianska eländet, och inte minst 1949 efter 
andra världskriget.

– Berätta.

– Vi skulle hållas oss väl med tyskarna. Rege-
ringen påbjöd inte bara en statlig neutralitet, 
också en andlig neutralitet. Med vädjanden, 
administrativa metoder och en vilande censur-
lag begränsades tryckfriheten. Tidningar och 

”Efter perioder av kraftig anemi  
har jag fått transfusioner” 

böcker konfiskerades och belades med  
transportförbud samtidigt som tyska trupper 
fick fri passage genom landet. Jag hade det 
tufft. Justitieminister K G Westman var  
finurlig. Som rättshistoriker kände han mig i 
varje skrymsle och letade upp bestämmelser 
som ansågs antikverade. 

– Apropå vilande bestämmelser har även jag 
några sådana i bagaget. Det är möjligt för 
domstolar att förbjuda någon att bedriva 
närradio, en rest av indragningsmakten. 

– Jag har också sådan barlast. Utgivningen 
av periodiska skrifter kan förbjudas i vissa 
undantagsfall. 

– Transfusionerna då?

– Sedan 1949 års TF som innebar inte bara 
nytt blod utan byte av stamceller har det skett 
små förändringar. I huvudsak till det bättre, 
som under 1970-talet då de sista resterna av 
förbudet att kritisera religionen och riterna 
rensades.

– På min kant har det blivit möjligt för 
bloggare att få samma skydd som etablerade 
medierna. Men år 2012 sker något. Yttrande
frihetskommittén presenterar förslag som  
skulle stärka yttrandefriheten men också 
sådant som skulle försvaga den. Regering 
och riksdag genomför endast de negativa 
åtgärderna.

– Ja, och för en månad sedan kom Medie-
grundlagskommittén med sina förslag som 
förutom några marginella förbättringar lägger 
förslag som begränsar yttrandefriheten. Be-
stämmelser som legat i grundlagarna föreslås 
bli flyttade till vanlig lag t.ex. för att svenska 
myndigheter ska kunna samarbeta med andra 
länder och för att anpassa oss till EU.

– Vart tog ambitionen att jag skulle vara 
orygglig grundlag vägen?

– Jag hoppas professorer, lektorer och studenter 
inser att vi bägge är en förutsättning för den 
akademiska friheten och protesterar. Utan oss 
inga teser och antiteser och därmed heller inga 
synteser.

Nils Funcke är journalist och 
universitetsadjunkt vid Institutionen 
för mediestudier. Han har bland annat 
tilldelats Stora Journalistpriset och är 
expert på tryck- och yttrandefrihet. I år 
fyller tryckfrihetsförordningen 250 år. 

Nils Funcke

Nästa nummer kommer ut 13 december. Manusstopp 21 november.
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Hur skulle det låta om Tryckfrihetsförordningen och 
Yttrandefrihetsgrundlagen möttes i en podcast? 
Månadens krönikör har lyssnat:


