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Ett helt nytt sätt att studera och arbeta
VEM KUNDE I BÖRJAN AV ÅRET tro att vi
i mars skulle ställa om all undervisning på
Stockholms universitet till distansundervisning,
till online-undervisning, att vi så ofta skulle ses
i virtuella möten, seminarierum och föreläsningssalar? Vem kunde då tro att campus skulle
vara så glest befolkat, att allt skulle förändras
över en natt? Troligtvis inte någon av oss.
I ett mail från rektor till alla medarbetare
och studenter som gick ut kl. 22.00 den
17 mars kunde vi läsa att ”från och med 18
mars 2020 och tills andra besked ges ska
ingen fysisk undervisning, eller examination,
bedrivas i universitetets lokaler”. Dagar med
febril aktivitet på alla håll i verksamheten har
sedan dess förflutit, och vi kan konstatera att
den plötsliga och stora omställningen som
skedde helt utan tid för förberedelser har
fungerat över förväntan väl tack vare allas
idoga arbete och stora tålamod. Vi står fort
farande inför många utmaningar, men viljan
att lösa problem och finna nya vägar såväl
inom utbildning som forskning har varit
stark – och uppfinningsrikedomen stor.
Lärare har streamat föreläsningar, haft
chattsessioner och även arrangerat digitala
laborationer inom grundutbildningen, och de
har examinerat såväl skriftligt som muntligt
online. Doktorander berörs givetvis också av
restriktionerna, till exempel ges doktorandkurser per distans eller har skjutits upp medan
andra moment inom utbildningen kan genomföras i universitetets lokaler eller på annan
plats under iakttagande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det senare
innebär att doktoranders experimentella och
laborativa arbete liksom deras fältstudier och
exkursioner oftast har kunnat genomföras
som planerat. Detsamma gäller dem som på
annat sätt är involverade i forskningsprojekt
som innehåller praktiska inslag och olika
typer av datainsamling – arbetet kan utföras
efter avstämning med närmaste chef och
prefekt eller motsvarande och i förekommande
fall med respektive handledare.

Digitala disputationer
Så här långt har universitetets forskning inte
påverkats i så stor utsträckning av coronasituationen. Om restriktionerna blir långvariga
kan till exempel studier som måste utföras
utomlands drabbas, men än så länge fungerar
det relativt väl att planera om forskningsarbetet
med mer fokus på analys och skrivarbete under
en begränsad tid framöver. Disputationer
med tillhörande krav på offentlighet är för
närvarande en utmaning. Handledare och
doktorander har dock arrangerat och deltagit
i digitala disputationer med gott resultat. För
att hålla forskningen, men kanske framförallt
undervisningen, igång under svåra förhållanden
har en del medarbetare varit mycket hårt
belastade, men här har vår personal ställt upp
på ett sätt som vi är mycket tacksamma för.
Vi i de olika fakultets-, områdes- och
universitetsledningsfunktionerna har tillbringat mycket tid med att identifiera vilka
beslut som behöver fattas för att verksamheten
ska kunna fungera. Som statlig myndighet
lyder vi under en rad lagar och förordningar
som behöver följas samtidigt som det är centralt
för vår verksamhet att anpassningar till
rådande omständigheter kan göras. I vissa fall
handlar det om tillfälliga dispenser, i andra
om helt nya beslut. Utökade examinationsmöjligheter var ett tidigt beslut och vi har nu möjlighet att ha både vissa undervisningsmoment
och examination utanför terminstid för att alla
studenter ska ges möjlighet att avsluta sina
kurser. Vi har även beslutat att utöka vårt utbud
av sommarkurser och vi kommer dessutom att
ge naturvetenskapligt basår redan i höst.
Mycket arbete har skett i den nya områdes
övergripande ”OM-gruppen” som består av
de fyra dekanerna, kanslicheferna, studentkårens och de fackliga organisationernas
representanter samt Studentavdelningens chef
och en kommunikatör. Vi möts regelbundet
”online” och går igenom de många frågor som
dyker upp där vi behöver en SU-gemensam
linje – alltid med verksamhetens bästa som

gemensamt mål. Vi har en gemensam digital
”att-göra-lista” som ständigt växer med nya
frågor men också med svar. Vi kan inte lösa
alla problem som uppstår, men vi har funnit en
ändamålsenlig struktur som främjar kommunikation och snabba beslut. Vi lär mycket av
varandra och ser idag långt många fler likheter
mellan H- och N-området än de annars så
vanligt framhållna olikheterna. Framförallt
finns en stor samsyn kring de övergripande
frågorna gällande utbildning och forskning.
Att nu också kunna se positiva effekter av
krishanteringen ger oss alla lite mer energi.
En ny vardag
Vi befinner oss nu i en ny slags vardag och
många frågar sig hur länge den ska fortsätta.
Det är i dagsläget nästan omöjligt att ge
ett svar, men vi arbetar i universitets- och
fakultetsledningar intensivt med många olika
scenarier, försöker bedöma risker, se möjligheter och anpassa vår verksamhet till de stora
samhälleliga utmaningar vi alla lever mitt
i. Måtte coronaviruset kunna tämjas, måtte
nätet hålla för den enorma digitala trafik
som pågår, måtte säkerheten i vår digitala
kommunikation hålla, … är väl bara några av
de tankar som går igenom allas våra huvuden.
Vi hoppas att såväl medarbetare som studenter
håller sig så friska som det går och undviker
smitta och smittspridning. Till sist är det
slående att se hur samhället och världen under
en pandemi som denna efterfrågar detaljerad
och grundläggande kunskap inom många
discipliner som spänner från själva virusets
egenskaper till enskilda människors och hela
samhällens beteenden. Vid universiteten,
inklusive vårt, finns kompetens och beredskap
att sätta sig in i sådana frågor och att utbilda
kommande generationers forskare och experter
för en god framtida beredskap.
ASTRI MUREN, ELISABETH WÅGHÄLL NIVRE
OCH HENRIK CEDERQUIST,
vicerektorer
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Den 18 mars låstes ytterdörrarna
till universitetets byggnader och
universitetet gick över till distansläge.
Sedan dess har videomöten och
distansundervisning blivit vardag för
medarbetare och studenter. Bilden är
tagen i lunchtid torsdag den 26 mars.
FOTO LENA KATARINA JOHANSSON
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En annorlunda vår
FOTO JENS LASTHEIN OCH LENA KATARINA JOHANSSON TEXT PER LARSSON

I JANUARI OCH FEBRUARI börjar tecknen
komma. Ett okänt virus får spridning i Kina
med dödsoffer och hela städer i karantän.
Enstaka smittade personer upptäcks även
i Europa och på andra håll i världen.
Stockholms universitet börjar hålla koll på
läget i Kina för att se vad det innebär för
utbytesstudenter i Kina och för inresande
studenter från Kina. Sakta börjar insikten
komma att den pandemi som nu startat kan
få omfattande konsekvenser för universitetets
verksamhet. Planering inleds för att hantera
en situation där verksamheten inte kan
bedrivas under normala förhållanden.

I mitten av mars tar den stora omställningen
fart. Öppet hus som skulle varit 17 mars ställs
in – och genomförs senare i digital form.
Den 18 mars låses dörrarna vid Stockholms
universitet som går över till distansläge efter
regeringens rekommendationer. Föreläsningar,
seminarier och handledning sker nu över
nätet. Tusentals studenter, lärare och andra
medarbetare arbetar och studerar hemifrån,
ännu oklart hur länge.
Vi bad våra fotografer att fånga hur det
såg ut på ett öde campus en solig dag i slutet
av mars den annorlunda våren 2020.

Inte allt på campus är stängt. En timme per vardag är Universitetsbiblioteket öppet för att låna, beställa och
hämta ut beställda böcker. Kontakten mellan bibliotekets personal och besökarna sker på behörigt avstånd.

Med kort varsel fick öppet hus vid Stockholms universitet i mars
ställas in. Universitetet valde då att ordna ett digitalt öppet hus.

Svårare för internationella studenter att komma hit, utökat
antal studieplatser och en beredskap för digitala arbetssätt
– så påverkas Stockholms universitet.
EN STOR DEL av världen har stängt och det
är osäkert när det kommer att vara möjligt att
resa igen och röra sig mer fritt. Detta påverkar
bland annat rekryteringen av internationella
studenter.
– Förutsättningarna för antagna inter
nationella studenter från olika länder att
kunna påbörja studierna vid universitetet i
höst kommer att skilja sig åt. I vissa länder
och städer råder det utegångsförbud, gränser
är stängda, det finns svårigheter kring
uppehållstillstånd och det går i vissa länder
varken att besöka en bank eller ta sig till
ambassad/konsulat för att lämna biometriska
uppgifter. Det är viktigt att universitetet ger
tydlig information om vad som gäller och
vad studenterna kan förvänta sig under den
här perioden som präglas av osäkerhet, säger
Tina Larsson, samordnare för internationell
studentrekrytering vid Studentavdelningen.
Fler sökande i år
Den nationella studentrekryteringen till
Stockholms universitet är förhållandevis
regional och många studenter kommer från
länet, varpå rekryteringen inte påverkas
nämnvärt. Däremot har söktrycket ökat.

– Det är 21 procent fler sökande i år jämfört
med förra året. Fler är intresserade av studier
vilket kan ha med den situation vi befinner
oss i att göra, säger Linda Hedblad Ring,
projektledare för övergripande student
kommunikation gentemot svenska studenter.
Antalet platser kommer med all sannolikhet att öka då regeringen har lagt förslag till
satsningar på högre utbildning som innefattar
fler studieplatser på kurser både till sommaren
och hösten.
Felicia Markus, kanslichef på Områdes
kansliet för humanvetenskap, säger att de
svarat departementet att de är intresserade
av extra platser. Om hösten i övrigt säger
hon att de flesta nog kallt räknar med att man
kan köra på som vanligt med kurser och konferenser, men att det finns en viss beredskap
för att det inte blir så.
– Omläggningen till distans gick väldigt
fort och nu finns helt andra möjligheter. Kanske blir det mer distans oavsett utvecklingen
framöver, säger Felicia Markus.
Även Katariina Kiviniemi Birgersson,
kanslichef för Områdeskansliet för naturvetenskap, räknar med ett utökat uppdrag
avseende sommarkurser och att det natur

Premiär för digitalt öppet hus

FOTO THERESE JONSSON

Coronaepidemin påverkar inför hösten
vetenskapliga basåret återkommer till hösten.
I övrigt ligger kursutbudet fast men med
distansundervisning så länge campus är stängt.
Digital omställning skapar möjligheter
Studentavdelningen fick snabbt ställa om till
digitala arbetssätt och Jorge Win, gruppledare,
menar att det lett till nya kunskaper som kan
lyfta kommunikationen framöver.
– Jag ser en otrolig vilja bland medar
betarna att göra bra grejer. Med all säkerhet
kommer vi ta med oss framöver att Infocenter
kan arbeta digitalt och fysik integrerat. Och
vi fick fin respons på vårt digitala öppet hus så
det kan vara en möjlig kanal framöver.
– Världen behöver mer samarbete över
landsgränser och inte minst inom forskning
och utbildning. Internationella program
studenter och utbytesstudenter är en viktig del
av internationaliseringsarbetet och vi hoppas
att nedgången i studentmobilitet som coronavirusets utbrott medför inte kommer att vara
långvarig, säger Helene Komlos Grill, projektledare för internationell kommunikation vid
Samverkansavdelningen.
DANIEL AXELSSON

REDAN DAGEN efter att det ordinarie öppet hus
skulle ha hållits beslutade Studentavdelningen
att arrangera digitalt öppet hus, och drygt
två veckor senare, den 31 mars, var det dags
för arrangemanget. På universitetets webbplats erbjöds under fyra timmar på eftermiddagen bland annat möjlighet att chatta med
studievägledare och ställa frågor till studenter
samt webbinarier, inspelade föreläsningar och
filmer om våra ämnen. Resultatet blev bland
annat 850 unika besökare på webbsidan och
i chatten hade de centrala studievägledarna
fullt upp med att svara på frågor.
Therese Jonsson vid Studentavdelningen
ansvarade för evenemanget – och hon är nöjd:
– Vi hade inte satt upp några mål med antal
besökare etcetera, utan projektet var lite av
ett test av något helt nytt och för att visa good
will, att göra vad vi kan för att finnas där för
presumtiva studenter. Allt var bättre än inget
i det här läget. Ordinarie öppet hus började vi
planera sex månader innan det skulle ha ägt
rum, det här gick från idé till genomförande
på två veckor.
Positiv respons från institutioner
Therese Jonsson berättar att ribban först
sattes lågt för det digitala evenemanget. Fokus

var på vad Studentavdelningen kunde göra
och med i huvudsak befintligt material. Den
24 mars, en vecka innan digitalt öppet hus,
fick institutionerna en förfrågan om att de
gärna fick medverka genom att bemanna sin
studievägledning under öppet hus och bidra
med filmat material. Responsen var över
förväntan. Cirka hälften av institutionerna
meddelade att de skulle bemanna sin studievägledning via telefon och mejl, vissa även
via chatt och zoom.
Arrangörerna fick rådet att inte ha livesända aktiviteter såsom webbinarier, då det
var osäkert hur stabil tekniken var. Däremot
ansåg man att tillgänglighet via chatt borde
vara en central del av evenemanget, och därför påbörjades direkt inköp av ett chattverktyg. Det kom på plats någon dag innan och
bemannades av åtta centrala studievägledare.
I sista stund bestämde man sig ändå för att
testa med ett livesänt webbinarium. Ett pass
på engelska hölls med cirka 50 deltagare och
det fungerade felfritt. Några institutioner har
meddelat att de fick märkbart fler kontakter
medan evenemanget pågick medan andra
meddelat att de inte märkte av det alls. Många
är ändå positiva till att evenemanget genomfördes och ser möjligheter till att utveckla det

och har visat intresse att delta igen om det blir
aktuellt, fortsätter Therese Jonsson.
PER LARSSON
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Insamlingar och stöd från flera håll inom SU

Insamlade OH-blad i SU-butiken i väntan på transport för att användas i skyddsvisir.

Adrian Moreno Guerra och Ehsan Hadi blandar handsprit i labbet. Foto: Jens Lasthein

Kemisterna ordnade
handsprit åt vården
FÖR ATT MÖTA sjukvårdens akuta behov av
skyddsutrustning och handsprit på grund av
coronaepidemin ansåg Lennart Bergström,
professor vid Institutionen för material- och
miljökemi, att Stockholms universitet skulle
agera. Han talade med Berit Olofsson,
professor i organisk kemi och sektionsdekan,
och frågade vad som kunde göras. Hon
kontaktade Danderyds sjukhus för att höra
vilka akuta behov de hade, och fick veta att
det främst rörde sig om handsprit och viss
skyddsutrustning. Den 17 mars skickade
Berit Olofsson ut en förfrågan till de natur
vetenskapliga institutionerna om att inventera
vilken engångsutrustning de hade och som
omgående kunde skickas till sjukvården.
Exempel på sådan utrustning var handsprit i
pumpflaskor, skyddsmasker, skyddsglasögon
och skyddshandskar.
I mejlet fanns en förfrågan hur mycket
man kunde avvara av etanol, isopropanol,
väteperoxid och glycerol. När hon fick svar
från sjukhuset att det sade ja till att ta emot
handsprit om universitetet skulle tillverka den
enligt WHO:s recept påbörjades insamling
av ingredienser för sprittillverkningen. Ett
mejl gick ut till kemiinstitutionerna om att
produktionen av handsprit kunde påbörjas
och med en förfråga om vilka medarbetare
de hade tillgängliga.
– Gensvaret från kollegor och institutioner
varit fantastiskt; på bara några timmar hade mer
än 250 liter samlats in, säger Lennart Bergström.

Samma dag påbörjades produktionen av
handsprit i två laboratorier. Samtidigt pågick
insamling av engångsartiklar och flaskor med
handsprit under ledning av forskningsingenjör
Hanna Gustavsson. Till kvällen kunde
Danderyds sjukhus hämta bland annat tre
flyttlådor med handsprit på pumpflaskor,
drygt 40 ansiktsmasker, 200 munskydd och
30 liter egentillverkad handsprit.
Uppmärksammat av media och minister
Flera institutioner bidrog med ingredienser.
SU Butiken skänkte det mesta av sitt lager av
etanol till tillverkningen och lokalvårdarna
samlade in utställda flaskor med handsprit så
de kunde skickas till sjukvården. Naturhistoriska riksmuseet levererade 1 900 liter etanol.
Initiativet fick snabbt uppmärksamhet
i såväl traditionell media, som Expressen
och Dagens Nyheter, som i sociala medier.
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning, forskning och rymdfrågor, lyfte det
på Twitter och uppmanade andra lärosäten
att följa SU-kemisternas exempel. Ministern
bjöd även in de ansvariga för produktionen
till ett videomöte där hon tackade för deras
insatser. Den 30 mars besökte också Stockholms finansborgarråd Anna Körnig Jerlmyr
kemisterna.
Uppmärksamheten i media gjorde att företag och privatpersoner hörde av sig och ville
hjälpa. Petrolia, som tillverkar spolarvätska,
skänkte tomma plastdunkar. Brandmännens
solidaritetsrörelse hämtade dessa dunkar och
transporterade även dunkar med handsprit.
Runa Vodka, GE Health/Cytiva och Absolut
Vodka kom även in som leverantörer av
etanol.
De första leveranserna av handsprit gick
direkt till sjukhusen och ambulansvården, som

Van Meerbergen och Charlotta Seiler Brylla.
Efter att de läst ett reportage att sjukvården
tillverkar skyddsvisir av OH-blad tog de
kontakt med sjukhusen i Stockholm för att
höra vilka behov som fanns. När materialet
samlades in och bilades ut till sjukhusen så
agerade SU-butiken samordningscentral.
Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) samlade till exempel ihop 1 000
OH-blad för användning till skyddsvisir.

REBECCA RÖHLANDER

Matematikprofessorn som märks i media

Berit Olofsson tar emot leverans från Absolut Vodka.
Foto: Anna Allergren

hade akuta behov. Sedan gick leveranserna till
Stockholms Stads distributionscentral.
22 000 liter handsprit
I början av den andra produktionsveckan blev
det ett tillfälligt bakslag i väntan på att lösa
frågor om tillstånd. Produktionen stod still ett
par dagar innan den återupptogs och pågick i
fyra labb fram till påsk. Då hade kemisterna
producerat nästan 22 000 liter handsprit.
Berit Olofsson uppmanade även andra universitet att bidra till sjukvården. Inom några
dagar var produktion av handsprit igång på
bland andra Umeå universitet och Lunds
universitet.
– Det är fantastiskt att det gick så fort
att göra inventeringen och att komma igång
med produktionen. Detta är ett lagarbete där
många personer gjort ett fantastiskt arbete,
säger Berit Olofsson.
PER LARSSON

UNDER VÅREN har flera forskare vid Stockholms universitet uppmärksammats i media
med anledning av coronakrisen. I många
fall har de uttalat sig i egenskap av experter
på effekter som uppstått till följd av krisen,
till exempel om det ekonomiska läget eller
problem inom hemtjänsten. I andra fall har
det rört sig om forskning kring smittspridning
eller om framtagande av vaccin mot corona
viruset, se artikel på sidan 27.
Den forskare vid universitetet som under
våren fått mest uppmärksamhet i media,
både i Sverige och internationellt, är nog
Tom Britton. Han är professor i matematisk
statistik och forskar sedan 90-talet kring
smittspridning och utvecklar matematiska
modeller för att förutsäga spridningen.
Den 14 mars var han inbokad för att föreläsa för allmänheten på Tekniska museet
initierat av Vetenskapens Hus om hur de
matematiska modellerna fungerar som kan
förutse hur stort ett virusutbrott blir. På
grund av coronaepidemin blev det ”enbart”
en inspelad föreläsning. Frågans aktualitet
ledde till att föreläsningen gjordes i både en
svensk och engelsk version (senare gjordes
även en översättning till franska). Före
läsningen fick snabbt spridning och i början
av maj hade den engelska versionen 100 000
visningar på Youtube.
Tom Britton blev snart kontaktad av
medier som ville ha höra vad modellerna
kunde säga om hur smittan skulle utvecklas.
I mitten av april publicerade han en rapport
(ännu ej peer review-granskad). Där skrev han

FOTO PER LARSSON

22 000 liter handsprit samt munskydd och andra efterfrågade
engångsartiklar. Det blev resultatet
av ett initiativ från kemister vid
Stockholms universitet.

Tamara Church med nytillverkad handsprit.
Foto Jens Lasthein.

DET ÄR INTE ENBART handsprit och
skyddsutrustning från labb som Stockholms
universitet bistått vården med. Runt om vid
universitetets institutioner har insamling
skett av material som vården haft behov av.
Det gäller till exempel overheadblad – plastmaterial som kan fungera som skyddsvisir.
Initiativet till en omfattande insamling av
material från institutionerna kom från två
forskare vid Humanistiska fakulteten, Sara

Institutionens 3-D printrar har även skrivit ut
hållare för visir som sedan sänts till vården.
Psykologiska institutionen skickade 15
kartonger OH-blad och hoppas senare även
kunna hjälpa till med kompetens.
– Vår psykologiska kompetens är något vi
vill erbjuda både under och efter denna kris
om detta efterfrågas, säger Håkan Fischer,
prefekt vid Psykologiska institutionen.
Flera anställda vid DSV arbetar för fullt
med att stötta universitetslärare i distans
undervisningen. Som institution är DSV
kanske mer förberedda än andra i och med
den redan befintliga infrastrukturen vad
gäller IT-kunskap och digitala plattformar.
Till DSV har det även kommit frågor från
företag och organisationer om att hjälpa till
som beslutsstöd.
– Många hos oss vill väldigt gärna hjälpa
till, men frågorna har varit ospecifika. När
regeringen däremot kom med förfrågan om
att erbjuda nya utbildningsplatser framöver,
så svarade vi att vi på studs kan ta in ytterligare 500 studenter. Där är vi jätteförberedda,
och IT-sidan är ju ett stort bristområde,
menar prefekten Uno Fors.

Tom Britton i Aktuellt.

att cirka en tredjedel av stockholmarna redan
smittats av coronsviruset, vilket skulle innebära
att den mesta av smittspridning här skulle
vara över inom en månad och att flockimmunitet då är nära. Visserligen betonade han i
artikeln att modellen är väldigt förenklad och
därmed har stor osäkerhet och välkomnar
mer genomarbetade studier, men det fångade
inte media upp lika mycket. Rapporten fick
stor uppmärksamhet och han hamnade igen i
nästan alla svenska nyhetsmedier.
Tom Britton uppskattar att han (till och
med 22 april) varit med i tv cirka tio gånger,
fem gånger i radio och gett runt 20 tidningsintervjuer.
Varför har du valt att vara så tillgänglig?
– Jag tycker det är min plikt. Nu på slutet

har jag dock tackat nej några gånger. Jag har
även tackat nej till några i mitt tycke suspekta
medier. Jag har valt att besvara alla mejl
från allmänheten, om än kort. Kanske har
detta varit ett misstag då det skapar en väldig
stress.
Tom Britton har haft tät mejlkontakt med
Folkhälsomyndigheten med olika inspel, och
myndigheten har ställt frågor till honom. Han
har även haft digitala föreläsningar för olika
åhörargrupper, bland annat ett webbinarium
i regi av London School of Economics och
ett populärvetenskapligt seminarium för
Europeiska Centralbanken.
– Min ordinarie forskning ligger i viloläge
men jag forskar nu mer tillämpat om covid.
PER LARSSON
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När tentan
flyttar hem
Hur kan lärare minska risken för fusk när salstentorna flyttar
hem?
I samband med att de första stora salstentorna ställdes in på grund
av coronavirusutbrottet var det många lärare och kursansvariga som
hörde av sig till Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).
– Många ställde sig frågan: ”Hur ska vi göra nu?” En salstenta har
ju flera fördelar, den kan till exempel hantera stora mängder studenter
samtidigt och går också att övervaka för att förhindra fusk. När
studenterna sitter hemma och skriver går det inte att kontrollera på
samma sätt, säger Klara Bolander Laksov, föreståndare för CeUL.
Ett sätt för att ställa om är att omvandla salstentorna till hem
tentor. Det viktiga då, menar Klara Bolander Laksov, är att verkligen
se över formuleringen av frågor.
– Om svaren går att googla fram så är det inte bra, det behövs
frågor som kräver mer fördjupning och analys. Ett sätt att göra
hemtentorna mer rättssäkra är till exempel att låta studenterna
kontrastera och jämföra unika texter, bilder eller filmer, istället för
att de ska skriva ett faktasvar på en fråga.
För att undvika otillåtet samarbete kan läraren använda Zoom
och övervaka tentan medan den äger rum.
– Då får studenterna sätta sig framför videon i datorn ett visst klockslag och skriva, det är en möjlighet som en del lärare har använt.
Annars är muntliga tentor ett bra format för digitala examinationer,
tipsar Klara Bolander Laksov.
– Med en muntlig tenta via Zoom är det svårare för en student att
fuska, och läraren kan göra en bedömning direkt. Sen får man inte
glömma att de flesta studenter inte alls vill fuska, de vill göra rätt.

ILLUSTRATION ELSA WIKANDER

Försök inte överföra klassrumsundervisningen till nätet. Skapa
istället fler aktiviteter och håll
mer kontakt med studenterna
under kursen.
SOM SÅ MYCKET ANNAT under våren fick
universitetets lärarkonferens i slutet av mars
ställas in på grund av coronavirusutbrottet.
Med kort varsel skapade Centrum för
universitetslärarutbildning (CeUL) istället ett
program under en halvdag om det som många
lärare just nu konfronteras med: hur man
kan undervisa och genomföra examinationer
på distans med hjälp av digitala verktyg och
alternativa arbetsmetoder. Parallella sessioner
hölls varje timme via e-mötestjänsten Zoom
och den som ville ta del av programmet
behövde bara klicka på rubriken ”Gå till
sessionen”.
Ulf Olsson som är docent och universitetspedagogisk utvecklare vid Institutionen för
data- och systemvetenskap och biträdande
föreståndare vid CeUL höll i passet ”Från
undervisning på campus till undervisning
online”. Han lyfte fram att digital under
visning kan skapa en mer aktiv kontakt
mellan lärare och studenter.

– Det finns studier som visar att det faktiskt
kan bli bättre resultat med online-kurser och
att studenter ägnar mer tid åt studier om de
får uppgifter på distans. Men det beror på
vilka aktiviteter som genomförs, sade han.
När det inte finns vanliga, schemalagda
lektioner på campus finns det förstås en ökad
risk för drop-outs, alltså att studenter slutar
att följa en kurs, poängterade han, men ett
tips för att undvika det är att skapa fler
inlämningsuppgifter och att lärare kommunicerar mer med studenterna under kursen.
– Om det är möjligt att träffas en gång på
campus innan en digital kurs drar igång så
är det bra. Studenter som ska jobba i grupp
kan också skriva ett slags specialkontrakt
med varandra, för att synliggöra hur schemat
ser ut den närmaste tiden och vem som gör
vad. Allt som kan få igång ett slags ”socialt
grupptryck” är bra och uppmuntran i form av
mejl från lärarna uppskattas. Som lärare är
det viktigt att visa att du ser studenten – även
om det sker digitalt.
Saknar ”kick” av publik
Ulf Olsson berättade att en del lärare har
vittnat om att de saknar att hålla sina
klassiska föreläsningar när allt ska ske
online, liksom kicken att stå inför en publik.

– Det är en stor skillnad på att undervisa på
distans och att undervisa i ett klassrum, det
går inte att komma ifrån, men vissa saker går
att genomföra ändå, en föreläsning går att
spela in på video till exempel. Sen tror jag att
man får acceptera att det blir en annan typ av
undervisning online och att det finns fördelar:
Många lärare vittnar om att de får bättre
kontakt med studenter online än vad de
brukar få. En del studenter som inte tar så
stor plats i klassrummet vågar kommentera
och fråga mer än vad de gör annars.
Hans tips för att underlätta digital undervisning är att planera så mycket som möjligt
i förväg, och att undvika att undervisa i stora
grupper utan att ha förberett möjligheter till
interaktion.
– Den största fallgropen är att vår före
ställning om undervisning är så kopplad till
ett fysiskt klassrum. Försök att få bort den
bilden och ha istället en tätare dialog och
få studenterna att bli mer aktiva. Ge mer
feedback så stödjer du deras lärande och deras
motivation.
Tips och råd om undervisning online:
su.se/undervisaonline
ANNIKA HALLMAN

FOTO KRISANA ANTHARITH MOSTPOHOTOS

Att vara en bra pedagog på distans

Alternativ för praktiska moment
Exia är det verktyg som universitetet använder för examinationer,
men verktyget går inte att samköra med Urkund för att upptäcka
plagiat.
– Däremot går det att exportera en fil med studentens svar som
sedan kan köras i Urkund, så det går att lösa, säger Klara Bolander
Laksov.
Exia går däremot bra att använda vid anonymisering av tentor.
– Då kan studenten använda en kod istället för sitt riktiga namn,
det kan vara ett sätt att undvika risken för att läraren skulle favorisera
eller särbehandla någon.
En utmaning som fortfarande återstår att lösa är att hitta alternativ
för de praktiska moment som ingår i vissa utbildningar, som fält
arbeten i arkeologi eller laborationer i kemi och fysik.
– En del har flyttat fram dem för att se om de går att genomföra
senare. Andra har använt Zoom med muntliga examina istället, eller
simuleringar. Inom vissa ämnen finns läroböcker med digitalt material
som har kunnat användas.
ANNIKA HALLMAN
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Hur har det varit att arbeta/
undervisa på distans?
ALASDAIR SKELTON,
professor vid Institutionen för geologiska vetenskaper
– En del av undervisning har fungerat väldigt bra
med Zoom. Men när det kommer till exkursioner
och laborationer så har det varit svårare. Jag har
gått ut i naturen med mobilen och spelat in men
fältstudier blir inte samma sak digitalt.
– Det krisen har lärt oss är bland annat att vi
inte behöver resa lika mycket som vi har gjort tidigare. Det blir tydligt
att många fysiska möten går att ersätta digitalt och på så sätt kan vi dra
ner resandet och därmed de koldioxidutsläpp som de skapar.
ANNIKA ALEXIUS ,
professor i nationalekonomi
– I stort tycker jag att distansupplägget har blivit
en försämring ur utbildningssynpunkt. Om vi hade
fått tid att förbereda oss innan krisen så hade kursupplägget på Nationalekonomi 1 sett annorlunda
ut. Över sjuhundra studenter är registrerade på
kursen och föreläsningarna har sedan länge varit
inplanerade i Aula Magna. Nu håller jag föreläsningarna inför en kamera
och helt tomma läktare. Det känns lite spöklikt.
– Fördelen är att det blir en bra inspelningskvalitet men all interaktion
med studenterna försvinner. Det blir helt enkelt en plattare undervisning.
Även handledning av studenter tappar i kvalité på distans. Det är svårt
att uppfatta signaler via Zoom och mejl så det är svårt att verkligen veta
hur det går för dem under processen.
LEILA AHONEN,
ekonomi- och personaladministratör vid
Samverkansavdelningen
– Jag tycker att det har fungerat bra. Arbetsdagen
blir mer effektivt och mer fokuserad. Men jag
vill samtidigt höja en varningsflagg för att det är
viktigt att man själv ser till att man har en ergonomiskt bra arbetsmiljö om man arbetar på distans.
– Det har varit fantastiskt att följa hur de digitala mötena via Zoom har
utvecklats. Först för arbetsmöten men även till att bli en plattform för
fika och friskvård. På den digitala friskvårdstimmen har även tidigare
kollegor kunnat haka på till mångas glädje.
MARK KLAMBERG,
professor vid Juridiska institutionen
– Jag tycker att det har fungerat över förväntan
bra att arbeta och undervisa på distans. Krisen har
gjort att vi på institutionen har genomfört en del
förändringar i expressfart. Det som kanske skulle
ta 15 år att genomföra tidigare gjordes på två-tre
veckor.
– För två år sedan gick jag en kurs i online-undervisning. Nu först
har jag på riktigt fått användning av den. Centrum för universitets
lärarutbildning har också haft en utbildningsdag som innehöll en hel
palett av olika seminarier som var väldigt nyttiga för undervisning på
distans. Gärna fler sådana tillfällen!
– Vi har under den här tiden utvecklat vår undervisning. Antagligen
kommer webbinars att bli mer vanliga i framtiden och vi kanske inte
behöver flyga in professorer och gästföreläsare för enstaka seminarier.
Digitala lösningar har på kort tid implementeras i undervisningen och
gjort utbildning och kunskap tillgängligt på ett annat vis.
ANNA CULLHED,
professor vid Institutionen för kultur och estetik
– Det har fungerat över förväntan. Krisen har gjort att
vi tvingats in i en rask pedagogisk vidareutbildning.
När det lugnar ner sig är det viktigt att vi stannar upp
och ser vad vi kan ta med oss av detta framöver.
– Det har funnits en slags pionjäranda i denna kris
där både kollegor, ledning och studenter har hjälpts åt.
– Det tråkiga har varit att framförallt kontakten med studenter men även
kollegor har blivit annorlunda. Där saknar jag de fysiska mötena som gör
samtalen så mycket mer nyanserade.
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– hur går det?

Att undervisa hemifrån med byggbuller och strömavbrott.
Och göra VFU utan att träffa eleverna. Vårterminen 2020 blev
distansundervisningens genombrott för lärarutbildningen.
– DET HAR GÅTT över förväntan att ställa om
till digital undervisning. Jag har läst in ljud till
powerpoints som studenterna tar del av innan
vi ses för digitala möten där vi diskuterar uppgifterna. Det säger Elisabeth Öhman, lektor i
de estetiska ämnenas didaktik. Hon hade just
inlett en kurs i bild för omkring 35 studenter
på grundlärarprogrammet med inriktning
fritidshem när coronakrisen slog till.
De flesta av hennes kollegor tycker att
övergången har fungerat bra, säger hon, även
om förberedelser i form av omarbetning av
undervisningsmaterial tar längre tid.
– Det är ett spännande kunskapstillfälle
och vi kommer att ha lärt oss mycket när det
är över. Också om sådant vi saknar, som ett
samlat digitalt uppdrag för lärarstudenterna.
Tekniken är trots allt en underordnad del.
Det viktiga är hur vi arbetar didaktiskt och
omsätter våra olika ämnen digitalt.
Ola Palm, som undervisar på en kurs i
matematik för grundlärare mot årskurs 4–6,
är inne på samma linje. Från att tidigare haft
seminarier med upp till 30 studenter har han
nu digitala möten med över 80 studenter, som
delas in i diskussionsgrupper. Utmaningen

ligger i att få igång en levande diskussion med
motiverande inlägg, som inte bara håller med
vad andra skrivit.
– I vanliga fall skulle många studenter
arbeta mycket mer med kursen. Jag behöver
köra med tvång och följa upp att alla studenter
verkligen bidrar konstruktivt.
Trots utmaningarna ser han fördelar
med att den digitala undervisningen ger
studenterna mer eget ansvar.
– Många student tycker att det är skönt att
jag är strikt med inlämningsuppgifter som
tvingar dem att läsa litteraturen. De verkar
tycka det är bra med stelbenthet och eget
ansvar.
Ola Palm jobbar hemifrån, men han har
inte enbart goda erfarenheter av det.
– Jag hade en hemsk upplevelse när det
bullrade av byggarbeten i huset och det blev
strömavbrott mitt i ett seminarium.
Möjligt avstå från VFU
När det gäller den verksamhetsförlagda
utbildningen, VFU, har flera förändringar
införts som tar hänsyn både till studenters oro
och skolors möjlighet att ta emot studenter.

I september införs en central
tentamensadministration vid
universitetet för att effektivisera
hanteringen av examinationer
i centralt administrerade lokaler.
– SOM DET har varit tidigare har skrivsalarna
hyrts ut till en institution i taget. Då har det
varit många platser som inte utnyttjas. Med
det här systemet kan institutionen beställa
ett tentamenstillfälle och betala för ett visst
antal platser per timme. Det har rekryterats
ett antal tentamensvärdar som utbildas för att
kunna vakta i skrivsalarna, säger Ann-Louise
Berg, projektledare vid Fastighetsavdelningen
som ansvarar för införandeprojektet.
De tre salarna som det handlar om ligger
i Södra huset och rymmer cirka 550 platser.
Tentorna i salarna kan genomföras antingen
på papper eller digitalt via datorer i salarna.
– En av grundtankarna är att behandla alla
studenter mer lika. Som det har varit hittills
har anmälningsrutinerna inför tentor sett lite
olika ut mellan institutioner och alla har haft
sina egna vakter.

Redan nu är 800 tentamenstillfällen från
26 institutioner bokade och schemalagda.
– Eftersom det finns en risk att coronakrisen
fortsätter i höst förbereder vi oss för att alla
dessa examinationer kan ske på distans med
hjälp av Zoom, säger Cecilia von Mentzingen,
som är gruppchef för tentamensservice på
Fastighetsavdelningen.
– Men det är också viktigt att vi kan
erbjuda studenter att göra digitala tentor
på plats i salarna, för de som har behov av
det och som behöver anpassad tentamen.
Vi kommer att göra en gles placering och
släppa in studenter direkt utifrån där det går.
När det gäller frågan om hur det går att
undvika fusk när tentor skrivs hemma,
tror Cecilia von Mentzingen att Zoom kan
fungera bra i dagsläget. Hon nämner att
mindre högskolor som har längre erfarenhet
av distansundervisning har haft system med
extra webbkameror hos studenter för att
kontrollera att de inte använder otillåtna
hjälpmedel eller att det inte finns någon annan
i rummet när de skriver en tenta.
– Sådana webbkameror kan visa upp skrivplatsen bakifrån.

GUNILLA NORDIN

FOTO NATALIE SÖDERBERG

Central service för tentor i höst

Studenterna kan avstå från VFU och bli
examinerade nästa VFU-period.
– Men då behöver de uppfylla båda kursernas studieresultat, vilket gör att många som
är friska och inte har någon sjuk i sin närhet
ändå väljer att genomföra sin VFU nu. Det
säger Karin Boberg, som är VFU-studierektor
för gymnasielärarstudenter i språk och grundlärarstudenter F-3.
För nya förskollärarstudenter genomförs
ingen VFU på plats i förskolor denna termin.
De studenter som är ut på VFU deltar i det
arbetssätt som skolan har, även om det sker
på distans. Även de så kallade trepartssamtalen, där studenten reflekterar över sin
utveckling tillsammans med handledaren i
skolan eller förskolan och lärarutbildare från
universitet, sker på distans.

Laduvikssalen

Med hjälp av Zoom kan en tentavärd övervaka till exempel 15 studenter och skapa
breakout rooms där värdarna kan gå in då
och då för att kontrollera att allt går rätt till.
– Det är den lösning som vi har i dag och vi
tror att det kan fungera bra.
ANNIKA HALLMAN

Övergång till digitala disputationer
FOTO NIKLAS HILL

Lärarutbildning på distans
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ÄVEN DISPUTATIONERNA blev digitala
när Stockholms universitet gick över till
distansläge i mitten av mars. En av de första
att disputera digitalt var Petra Petersen, som
försvarade sin avhandling i pedagogik via
mötesverktyget Zoom.
– Jag tycker att det gick över förväntan väl
att disputera digitalt. Självklart krävde det
mycket förberedelse för att allt skulle flyta på,
men när det fungerar kan det faktiskt innebära fördelar att den här möjligheten finns.
Det öppnar för opponenter från andra länder
till exempel, säger Petra Petersen.
Hon hoppas att möjligheten att följa
disputationer via länk kan bli regel även efter
den nuvarande situationen med covid-19.
– Det var många som kunde följa disputationen nu, som aldrig hade haft möjlighet
att komma fysiskt till en vanlig disputation,
eftersom det var mitt på dagen.
Lämpligt nog var avhandlingens tema just
digital tillgänglighet i undervisning. I studien
undersöktes bland annat fördelarna med barns
användning av digitala resurser i förskolan,
inom undervisning i minoritetsspråk.
Petra Petersen disputerar digitalt via Zoom.

ANETTE GÄRDEKLINT SYLLA

Centrala driftstödet:
”En lyckad omställning till distans”
Från 1 400 användare till 12 000 på en månad. När Stockholms
universitet gick över till att utbilda och arbeta på distans exploderade
användningen av e-mötestjänsten Zoom. En utmaning som både
driftstödet och verksamheten hanterat väl.
FREDRIK ENGSTRÖM är en av tre drift
ansvariga för Zoom på IT-avdelningen.
– Det har tagit allt mitt fokus den senaste
tiden, allt annat har blivit åsidosatt. Det gäller
i viss mån mina kollegor också.
Under en period kunde de se hur driftstörningar blev vanliga i Zoom och liknande
tjänster runt om i Europa som ett resultat
av stora ökningar i antalet användare, men
Fredrik Engström menar att det trots allt har
fungerat bra vid Stockholms universitet.
– Under en och en halv dag var det problem
att ansluta till möten. Men vi migrerade våra
dataanvändare till ett större datacenter och
sedan dess har vi inte haft några problem.
Efter skriverier i media har det förekommit
oro kring säkerheten i Zoom men enligt
Fredrik Engström gäller 90 procent av det
som skrivs inte Stockholms universitet.
– Vi har en egen nordisk hårdvara som bara
vi har tillgång till. Sedan har vi förbättrat
säkerheten genom att vi satt upp filter för vilka
som kan ansluta till möten. Men det är mycket
av en utbildningsfråga. Vi kan sätta upp en rad
skydd men om inte slutanvändarna vet hur de
ska applicera dem så hjälper det inte.
Den stora utmaningen med omställningen
har enligt Fredrik Engström inte varit att
klara driften av verktygen utan att visa hur de
fungerar.

– Från vår sida är vi väldigt nöjda med hur vi
klarat den här stora belastningen. Men jag vill
uppmana folk att lära sig verktyget så gott de
kan. Både säkerheten och användarupplevelsen
blir bättre.
Förvånansvärt bra omställning
Klara Bolander Laksov, föreståndare för
Centrum för Universitetslärarutbildning,
CeUL, menar att många tycker att övergången till att undervisa online har gått
förvånansvärt bra. Hon jämför behoven av
stöd med Mazlows behovshierarki.
– Först och främst har man behövt lära
sig tekniken. När man blivit tryggare med
den kan man rikta sin uppmärksamhet mot
andra saker, som vad omställningen leder
till ifråga om studenternas lärande, om olika
pedagogiska överväganden som man behöver
göra. Vi har hanterat frågorna genom att
tillgängliggöra både resurser på vår webbsida
i form av artiklar, videofilmer, en anslagstavla
att dela tips på och genom introduktions- och
fortsättningskurser om Zoom, samt veckovisa
Zoom-caféer.
Examinationer på distans en utmaning
Enligt Klara Bolander Laksov har det varit
särskilt utmanande att genomföra examinationerna på distans på ett rättssäkert sätt.

– Vi samarbetar med
Fastighetsavdelningen och
IT-avdelningen för att ta
fram lösningar och vi stödjer
lärarna i att hitta alternativa
examinationsformer, som
hemtenta, muntliga tentor och
kontinuerlig examination.
Hon anser att lärare framöver bör fundera över vilka
Klara Bolander
delar i deras kurs som absolut
Laksov
bör ske i campusmiljö och vilka
delar som med fördel kan dra nytta av digital
teknik.
– Att översätta en campuskurs rakt av och
ha Zoomföreläsningar på två timmar istället
för vanliga föreläsningar blir inte bra. Man
behöver fundera över lärandemålen och
hur man kan skapa aktiviteter i till exempel
Athena som leder det lärande studenterna
behöver. Det finns massor av forskning kring
hur man skapar engagerande lärandemiljöer
online. En hel del finns att hitta på våra
resurssidor och i CeUL:s nyhetsbrev Aktuell
högskolepedagogisk forskning.
DANIEL AXELSSON

Zoom vid SU i siffor
(30 dagar i mars-april):
• 14 446 användare
• 45 502 möten
• 19 220 406 mötesminuter
• 433 287 (ej unika) deltagare
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Konsten att jobba hemma

Vad kan man tänka på när man arbetar hemma?
Petra Lindfors ger följande råd:
• Försök att behålla din dagliga arbetsrutin,
den som du har när du är på jobbet. Om
du till exempel börjar klockan åtta på
morgonen ska du göra det även när du
arbetar hemifrån.
• Det kan vara bra att dra en tydlig gräns
mellan arbetsdagen och fritiden. Ett tips
är att ta en kort promenad runt kvarteret
på morgonen, som ett sätt att gå till jobbet.
När arbetsdagen är slut – gå ut igen.
• Kom ihåg att röra på dig. Använd till
exempel mobilen till att bli påmind om
när det är dags att ta en paus och röra
dig, så att du inte blir sittande vid datorn
i flera timmar.

• För att behålla disciplinen: När dagen är
slut, gör en punktlista över vad du ska

• Om det känns ensamt: upprätthåll
regelbunden kontakt med kollegorna via
Zoom. En hel avdelning eller institution
kan vara svårt, men mindre grupper är
praktiskt, där man kan ventilera olika
problem och kolla läget med andra.

• För arbetsledare blir det ännu viktigare
att leda och fördela arbetet och ställa
andra krav på uppföljning så att alla i
en arbetsgrupp är med. Det synliggör
deras arbete och så vet alla om de gör
rätt saker.

Rekordmånga anmälda till hösten
Stockholms universitet. Sett till antal förstahandssökande är dock läkarprogrammet vid
Karolinska institutet Sveriges populäraste
utbildning, följt av juristprogrammet vid
Stockholms universitet.
Stockholms universitet är det lärosäte som
har flest förstahandssökande, medan Uppsala

Identifiera risker och sårbarheter
Arbetet var även redan igång med att ta fram
så kallade kontinuitetsplaner. Där identifierar
olika delar av verksamheten vid universitetet

I krislägen måste man kunna fatta beslut
om det oväntade, säger säkerhetschef Nellie
Grenius.

risker och sårbarheter, till exempel konsekvenserna av om en viss andel av medarbetarna skulle bli sjuka och hur verksamhets
kritiska system som IT och löneutbetalning
då skulle fungera.
I slutet av mars bildades även den områdesövergripande ”OM-gruppen” som består av
dekanerna, kanslicheferna, studentkårens och
de fackliga organisationernas representanter
samt Studentavdelningens chef och en kommunikatör. Denna grupp har främst ägnat sig
åt frågor relaterade till undervisning.
Redan den 27 januari fanns en sida för
information om coronavirusutbrottet på
webbarna. Sedan början av februari har även
Sektionen för kommunikation gjort omvärlds-

Viktigt ha ersättare
Inledningsvis träffades krisledningsgruppen
tre dagar i veckan och satt då även i samma
rum. Efter en tid blev det möten varje vardag
och då via Zoom för att minska smittrisken.
Frekvensen trappades sedan ned till två dagar
per vecka och numera träffas krisledningsgruppen en gång i veckan.
Nellie Grenius anser att krisarbetet i stort
fungerat bra. Omställningen till distansunder
visning gick förvånansvärt snabbt och det har
i stort funnits en förståelse inom verksamheten
för de åtgärder som vidtagits.
Enligt henne är en av de viktigaste
lärdomarna att alla som är inblandade i
krisarbetet snabbt får information, så de kan
agera utifrån samma information. Det är
även viktigt att ha ersättare till de som sitter
i krisledningen. Det gäller dessutom att vara
flexibel.
– Det blir inte alltid som man tänkt i en
kris. Checklistor och planer räcker inte.
Du måste även kunna fatta beslut om det
oväntade, säger Nellie Grenius.
PER LARSSON

• Undvik att lägga för många digitala
möten samma dag; de här mötena kräver
uppmärksamhet, särskilt av nybörjare,
och med många möten blir du bunden
till en plats och får mindre tid för rörelse.

ANNIKA HALLMAN

Drygt 407 000 personer har anmält sig till
höstens högskoleutbildningar nationellt,
det är en ökning med 13 procent jämfört
med höstterminen 2019. Antalet sökande
till Stockholms universitet har ökat med 21
procent jämfört med förra året. Landets mest
sökta utbildning är juristprogrammet vid

UNIVERSITETETS krisledningsgrupp har under
våren varit central i arbetet med coronakrisen.
Gruppen består av fastighetschef Lena Lundqvist, som leder arbetet, universitetsdirektör
Eino Örnfeldt, säkerhetschef Nellie Grenius,
och kommunikationschef Linda Carlsson
samt en protokollförare. Gruppen kan även
adjungera ledamöter, i detta fall cheferna för
Studentavdelningen, Personalavdelningen och
de två områdeskanslierna.
Gruppen aktiveras i händelse av kris, vilket
i detta fall skedde i början av mars. Men
redan i januari hölls regelbundna möten med
Studentavdelningen, Säkerhet och Sektionen
för kommunikation om coronaviruset.
Inledningsvis var fokus på inresande och
utresande studenter till och från Kina. I
februari påbörjades även krisledningsgruppen
ett arbete med att ta fram olika scenarier för
universitetet om vad som kan hända om medarbetare och studenter blir smittade samt om
verksamhet påverkas i olika grad eller måste
avbrytas. En del arbete var alltså redan igång
när krisledningsgruppen aktiverades.
– Det arbete vi redan påbörjat med att
bland annat ta fram scenarier gjorde att vi
kunde ligga steget före utvecklingen. När
uppmaningen kom från regeringen den 18
mars om att gå över till distansundervisning
var det något vi i gruppen redan börjat planera
för, säger Nellie Grenius.

bevakning kring vad myndigheter och medier
rapporterat kring coronapandemin och vilka
åtgärder som vidtagits. På både svenska och
engelska webben skapades samlingssidor
med coronainformation från universitetet.
Denna sida har löpande uppdaterats utifrån
universitetets ställningstaganden men också
med praktiska tips kring studier och arbete
på distans. Vidare har funktionsadressen
corona@su.se skapats dit medarbetare och
studenter kunnat skicka frågor för att få svar.
– I kommunikationsarbetet har vår
strukturerade omvärldsbevakning haft stor
betydelse för att kunna inhämta och bearbeta
information från många håll och på så sätt
möta olika gruppers behov, säger kommunikationschef Linda Carlsson.

universitet har flest antal ansökningar följt av
Stockholms universitet.
Antalet anmälda till höstens utbildningar
är de högsta antalet sedan den samordnade
nationella antagningen infördes.

Nytt servicecenter i
Arrheniuslaboratoriet
För att på ett samlat och effektivt sätt
hjälpa till vid lokal-, bostads-, service- och
säkerhetsrelaterade frågor för medarbetare,
studenter och besökare i norra universitets
området öppnar Fastighetsavdelningen
Servicecenter Frescati Norra. I direkt
anslutning till SU-butiken i Arrhenius
laboratoriet (ovanför butikens kontor
och pentry) står allt klart för öppnande.
Dock avvaktar Fastighetsavdelningen med
invigning/öppnande på grund av rådande
situation (covid-19) och återkommer med
information när invigningen kan ske.

Medarbetare från Fastighetsavdelningens team
för säkerhet och service.

FOTO BRIAN BASKIN

• Skapa en välfungerande arbetsplats om
det är möjligt, har du en bra kontorsstol
så använd den. Har du en pilatesboll kanske det kan vara bra att variera med den,
kan du låna hem en större skärm så gör
gärna det. Om du har liten skärm kan du
visa dokumentet i 125% istället för 100%.

göra i morgon så du kan komma igång
direkt nästa dag. Börja med en arbetsuppgift som inte känns så betungande.
Bryt ner arbetsuppgifterna till mindre
delar. Istället för att skriva ”Rätta alla
tentor”, skriv till exempel ”Rätta fråga 1 i
alla tentor” så du känner att du kommer
någonstans i arbetet.

Krisledningsgruppen har varit
central i universitetets arbete
med coronakrisen. Enligt säkerhetschefen Nellie Grenius har
krisarbetet i stort fungerat bra.

FOTO JENS LASTHEIN

FOTO JENS LASTHEIN

Petra Lindfors, professor vid Psykologiska institutionen.
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I centrum av coronakrisen

Rör på dig då och då och lägg inte för många digitala möten på
samma dag. Att arbeta hemifrån kan vara bra för att kunna
fokusera på vissa arbetsuppgifter, men det finns risk att arbete
och fritid flyter ihop och att arbetsmiljön blir sämre.
EN KOLLEGA sitter i sovrummet och jobbar,
strax intill sängen, en annan vid köksbordet
– så länge resten av hushållet inte ska äta eller
laga mat. Med coronavirusutbrottet är det
många som har fått pröva på hur det kan vara
att arbeta hemifrån, med allt vad det innebär.
– Mångas jobb är inte riktigt anpassade för
att man ska arbeta hemma hela tiden, tidigare
har vi kanske arbetat hemma då och då, men i
den här situationen när många av oss kommer
att göra det väldigt länge uppstår nya utmaningar, säger Petra Lindfors som är professor
vid Psykologiska institutionen och som länge
har forskat om distansarbete och vad det
innebär för hälsa och välbefinnande.
En tydlig risk är att gränsen mellan arbete
och fritid suddas ut vid hemarbete, konstaterar hon.
– I dag är det fullt möjligt att arbeta jämt
och vända på dygnet fullständigt och det är
förstås inte optimalt. Den som har en partner
eller en familj behöver visa mer hänsyn och
komma överens om vilka gränser som gäller,
vilket kan vara bra, medan den som är ensamstående kan bli mer isolerad och sårbar på ett
annat sätt.
Petra Lindfors doktorerade 2002 inom
ramen för projektet ”Gränslöst arbete” och
har länge intresserat sig för distansarbete och
flexibelt arbete. I en av studierna följdes 26
personer som omväxlande arbetade hemifrån
och på kontoret. Många uppfattade just växlingen mellan kontorsjobb och hemmajobb
som positiv.
– De tyckte att det blev en bra balans mellan att fysiskt vara på plats på kontoret och
att kunna vara hemma och få arbeta ostört
med vissa arbetsuppgifter. Några arbetade
senare in på kvällarna när de jobbade hemma
fastän de kanske egentligen inte behövde.
Det kan ju inkräkta på fritidsaktiviteter och
minska möjligheterna till återhämtning och
alltså vara tärande i längden.
Studien visade att de som arbetade hemma
ibland etablerade egna rutiner och kände att
de kunde fokusera mer på vissa arbetsupp
gifter, de blev inte störda på samma sätt.
– De upplevde att de fick mer kontroll över
sitt arbete.
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Litteraturtips i coronatider
JOAKIM WRETHED, docent i
engelska med inriktning mot
irländsk litteratur, primärt författaren John Banville. Han forskar
också bredare kring den moderna
romanen på engelska och har
intresserat sig för ekokritik,
mediastudier, världslitteratur och
teknologi i relation till engelskspråkig litteratur.
TIPS: Emily
Dickinson, The
Complete Poems
of Emily Dickinson, (Svensk
version:
”Poeter tänder
bara lampor”
i översättning
av Ann-Marie
Vinde)

– Så här i coronatider måste vi
spendera mer tid i snävare sociala
kretsar och kanske också vara
mer för oss själva. Då kan det
vara bra att påminna sig om att
den största världen har vi inom
oss. Emily Dickinson gick knappt
utanför sitt sovrum, men att
döma av dikterna finns det en hel
del man kan upptäcka på andra
vis än genom att flänga jordklotet
runt. När döden också mer
påtagligt går vid vår sida utgör
Dickinson ofta trösterik läsning.

PER-OLOF MATTSSON, litteratur
vetare med inriktning mot nordisk
litteratur under mellankrigstiden.
TIPS:
Susanna
Alakoski,
Bomullsängel,
(2019)

– Den här
romanen
kan jag
varmt rekommendera nu när vi på grund av
coronaviruset har tid att läsa och
begrunda det förra seklets dramatiska historia. Susanna Alakoski
har påbörjat en bred skildring
av de hundratusentals finländare
som kom till Sverige för att arbeta
i industrin och sjukvården. Den
första delen Bomullsängeln (2019)
utspelar sig huvudsakligen i
trakten av Vasa. Hilda är den som
får stå för perspektivet och mot
slutet utvandrar hon till Sverige.
Det är en gripande skildring av
något som borde ha varit ett givet
ämne för tidigare romaner. Nu
har Alakoski äntligen tagit sig
an ämnet. Jag kommer att hålla
utkik efter nästa del.

ELINA DRUKER, professor i litteraturvetenskap, med inriktning
på barn- och ungdomslitteratur.
Hon är särskilt intresserad av
barn- och ungdomslitteratur och
relationer mellan olika medier.
Forskningsfokus: frågor kring
barnlitterär modernism och
avantgarde.
TIPS: Anna
Höglund,
Om detta
talar man
endast med
kaniner,
(2013)

– Om
detta talar
man endast med kaniner är en
gripande berättelse som skildrar
känslan av isolering, att känna
sig annorlunda, men samtidigt en
längtan efter gemenskap. Höglund arbetar med collageteknik,
fotografi och måleri och visar
en imponerande tonsäkerhet i
sin lyriska text och stringenta
illustrationer. Det här är en
fantastisk berättelse som trotsar
kategorier och kan läsas av såväl
unga vuxna som vuxna läsare.

Min arbetsplats: Med världen på distans
FOTO JENS LASTHEIN TEXT ANETTE GÄRDEKLINT SYLLA

MARIA ANDERSSON, docent
i litteraturvetenskap, som i sin
forskning har ägnat sig åt svensk
barn- och ungdomslitteratur och
kvinnliga författarskap, gärna
från litteraturhistoriens marginaler.

Sara Cousins, professor i naturgeografi vid
Stockholms universitet, forskar om hur arter, växtsamhällen och biologisk mångfald reagerar på förändringar i landskapet när viktiga livsmiljöer går

”Hemulen
vaknade
långsamt och
kände igen
sig själv och
önskade att
han hade varit
nån som han
inte kände.” Efter några veckor
i corona-isolering är det lätt att
dela Hemulens trötthet i Sent i
november, men för den som söker
humoristisk och trösterik läsning
i katastrofernas tid finns inget
bättre än mumin-böckerna.

Sara forskar på biodiversitet i
gräsmarker där betande djur är
nyckel till mångfalden av arter.
VATTENFLASKAN tär en
mjölkflaska från en liten gård i
Yorkshire Dales, England, som
säljer mjölk direkt från sin
ombyggda hästtrailer, pastöri
serad och kall. Så överlever
små jordbrukare och därmed
mångfalden av arter.

FOTO MAURITZ TORSTENSON

Nu är det möjligt att träna med Nationalstadsparken som granne och samtidigt blicka
ut mot Stora Skuggan. Under våren har det
byggts ett utegym i Frescati mellan Bloms
paviljong och Frescati Backe. Utegymmet är
en av flera åtgärder som planerats i Frescati
för att förbättra utemiljön inom ramen för
Vinnova-projektet Restorativa (avstressande)
arbetsplatser. Det är ett sätt att skapa en samlingspunkt för studenter och medarbetare vid
Stockholms universitet. Det är Akademiska
Hus som byggt och förvaltar utegymmet och
tanken är att alla som vistas i området får ta
del av det och träna när de vill.
GUNVOR LATVA

Det nya gymmet mellan Frescati backe och Bloms paviljong.

förlorade, både lokalt och globalt. Normalt har hon
hela världen som sitt arbetsfält, men sedan coronapandemin bröt ut sköter hon både undervisning och
forskning hemifrån.
ARBETSGLÄDJE när wifin
räcker ända ut till växthuset.

TIPS: Tove
Jansson, Sent
i november

Fler lästips på su.se. Sök på ”Litteraturvetarnas bästa boktips i coronatider”.

Frescati har fått
utegym
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ÄNGLATRUMPETEN
från byn Romanos i
Grekland är ett skott
från Saras senaste
studentexkursion
till Grekland för att
göra projektarbete i
naturgeografi och
att se landskap och
fenomen i Medel
havsnatur.

VITSIPPORNA kommer från
ett europeiskt forsknings
projekt lett från Belgien, där
gruppen skulle samla in
frön. Saras dotter, som
var liten, hjälpte till med
insamlingen och vit
sipporna i trädgården blev
resultatet av hennes insats.
HUNDEN PADDY tycker att
det är toppen när nästan
hela familjen jobbar
hemma.

Ny webbshop för profilprodukter
DEN 22 APRIL lanserades universitetets nya
webbshop för beställning av profilprodukter.
Webbshopen drivs av Master Design på
uppdrag av Stockholms universitet och möjliggör beställning av profilerade produkter
för studenter och medarbetare. Sortimentet
är framtaget i samarbete mellan Stockholms
universitet och Master Design.
Studenter och andra privata köpare
beställer profilprodukter via webbshopen.
Sortimentet hålls levande och varieras efter
hand vilket innebär att vissa produkter kan
bytas ut till förmån för andra nyheter. Med
arbetare kan i systemet välja mellan att
beställa från befintligt sortiment eller beställa
egna anpassade profilerade produkter.
Vid order över 500 kronor är frakten gratis.

Medarbetare gör sina beställningar via Raindance. Enligt
förordning 2003:770 ska
statliga myndigheter göra
sina inköp via e-handel och
vid Stockholms universitet
används Raindance som
e-handelssystem. Med hjälp
av systemet effektiviseras
processen och säkrar att
avtalen följs vilket minskar
den manuella hanteringen.
Detta resulterar i både tidsoch kostnadsbesparingar.
Nya beställare kan via Serviceportalen
kontakta Inköp och upphandling som hjälper
till med upprättande av konton.

Vid frågor gällande profilprodukter, kontakta
visuellidentitet@su.se.
ELISABETH LUNDMARK
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Xiaodong Zou
Gör: Professor vid Institutionen för
material- och miljökemi.
Bor: Liljeholmskajen, har flyttat från
ett stort hus i Sollentuna till en
lägenhet. Vi hade inte tid att sköta
trädgården.
Familj: Tre barn och en man. Jag har
till och med blivit mormor nyligen.
Föräldrar och bror som bor i Kina.
Fritidsintressen: Jag har inte så
mycket fritid, men jag sjunger
faktiskt i en kinesisk kör. Jag har
sjungit i kör i över 30 år, först i
studentkör och nu i en kinesisk kör.
Det är jätteroligt.
Favoritplats i Stockholm: Nu när
jag flyttat brukar jag promenera i
Tantolunden.
Senast lästa bok: Jag har inte så
mycket tid att läsa böcker. Det var
jättelänge sedan.

Löser stora problem i
livets små byggstenar
TEXT ANNA-KARIN LANDIN FOTO KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSE/MAGNUS BERGSTRÖM

Xiaodong Zou är en problemlösare – hon utvecklar
metoder för hur världen kan undersökas på atomnivå.
Men att bli professor i Stockholm var ingenting hon
hade kunnat föreställa sig när hon växte upp i Kina
och såg en framtid som bonde.

NÄR XIAODONG ZOU flyttade till Stockholm
köpte hon en gammal dammsugare. Den var i
sådant skick så hon tänkte att den skulle hålla
i ungefär tre år, så det skulle räcka för hennes
vistelse i Sverige. Det var 1987. Hon var en
lovande ung fysiker inom elektronmikroskopi
och blev rekommenderad av en av Kinas
ledande forskare inom området när en svensk
kemist sökte en doktorand. Drygt tre decennier
senare är Xiaodong Zou fortfarande kvar i
Stockholm, gift med sin gamla handledare

Sven Hovmöller, och hon är en framstående
kemist med över 300 vetenskapliga artiklar
och fem patent.
Xiaodong Zou byggde upp och var föreståndare för Berzelii Center EXSELENT
vid Stockholms universitet från 2006. Där
forskade hon inom porösa material i tio år.
Hon är fortfarande involverad i materialforskning, men den stora delen av hennes
forskning just nu handlar om proteiner – de
små byggstenarna som finns i allt liv. Det

betyder inte att hon helt bytt bana, det
handlar fortfarande om att utveckla metoder
för att avbilda extremt små saker tredimensionellt. Tidigare var det oorganiska material,
och nu biomolekyler.
– Jag är nyfiken på hur atomerna sitter i en
struktur. Mitt bidrag inom vetenskapen är att
utveckla metoder för att avbilda 3D-strukturer
med hjälp av elektronmikroskopi. Funktioner
och egenskaper hos en molekyl eller ett material är relaterat till strukturen, och för att

Om jag inte hade varit kemist:
Min man säger att jag hade kunnat
bli sångerska. När jag ska göra
någonting försöker jag göra det bra,
jag har höga krav på mig själv. Jag
hade lika gärna kunnat bli fysiker
eller sångerska, och då hade jag lagt
all min tid på det. Oavsett vad jag
hade gjort hade jag gjort mitt bästa.
Kanske allt utom idrottare, det är
jag inte så bra på.
Om jag var rektor för en dag:
Det har jag inte planerat att bli…
men jag hade försökt att synliggöra
vad Stockholms universitet är, och
kanske ha en tydligare inriktning.
När jag berättar om vad jag gör tror
många att jag forskar vid KTH, det
kan bli mer synligt vad Stockholms
universitet är och vad vi gör.

Efter många år inom materialforskning vill nu Xiaodong Zou gå över till life science.

kunna veta strukturen behöver vi nya metoder
för att undersöka den, säger Xiaodong Zou.
Dröm gick i uppfyllelse
Att titta på proteiner var en dröm Xiaodong
Zou hade redan som doktorand, och nu har
den gått i uppfyllelse. Med hjälp av två nya
stora anslag, som rådsprofessor hos Vetenskapsrådet och som Wallenberg scholar, ska
hon det kommande decenniet jobba med
proteinstrukturer och metoder för att se
proteiner i 3D. Metoden som hon ska utveckla
kallas micro-electron diffraction, eller
MicroED. Målet är att tekniken ska bli
snabb och lättillgänglig för många forskare.
– Hela min forskning handlar om att lösa
problem. Jag lyssnar på andra forskare, hör
vad de har för problem och vad vi kan bidra
med. Nu har vi löst många problem inom
materialforskning så nu vill jag gå över till life
science. Jag hoppas att jag under de närmsta
tio åren ska kunna bygga upp metoder som
många andra kan använda, säger hon.
Xiaodong Zou växte upp i en akademiker
familj i Changsha, huvudstad i Hunan-
provinsen i södra Kina. Mamma och pappa
jobbade inom metallurgi. Men på den tiden
skulle alla familjer som bodde i staden
skicka minst ett av sina barn till landet för
att omskolas till bonde. Xiaodong Zou var
inställd på att det skulle bli hennes framtid,
och började lära sig om hur man odlade
grönsaker. Men så förändrades Kina och det
började bli möjligt att få göra inträdesprov till
universitetet. Hon kom in och flyttade som
16-åring till Pekings universitet för att studera
och har inte lämnat akademin sedan dess.
Efter doktorandtiden i Stockholm flyttade
hon med sin nya familj till Lund som postdok.
Hennes make, och tidigare handledare, var
pappaledig med deras fyra månader gamla
son David så att hon kunde jobba. Paret har
fortsatt att forska tillsammans, och trots att
ingen av de tre barnen valt att bli kemist har
de ändå bidragit. När yngste sonen Linus
var 10 år gammal var han med och löste ett
avancerat matematiskt problem och blev den
yngste manlige medförfattaren till en vetenskaplig artikel någonsin.

– Det var ett strukturproblem inom kvasi
kristaller. På den tiden var metoderna inte
så avancerade, man kunde inte klara sig på
enbart teknik som idag, man behövde kunna
analysera. Vår son Linus hjälpte oss att se
samband och lägga ihop pusslet. Efteråt var
det flera kollegor som undrade om han kunde
hjälpa dem också, säger Xiaodong Zou och
skrattar.
– Nu pluggar han på KI till läkare, det är
jätteviktigt att få göra det man själv gillar.
Kemi är jätteviktigt
Hur fler unga ska lockas att bli kemister och
att attrahera nya studenter är en utmaning för
samhället och för lärosäten. Xiaodong Zou
hoppas att fler ska sluta vara rädda för kemi.
– Många säger att kemi är jättesvårt när
jag berättar vad jag jobbar med. Men jag tror
inte det behöver vara svårt bara man förstår
de stora perspektiven. Kanske behöver under
visningsmetoderna moderniseras? Kemi är
jätteviktigt. Nu när allt handlar om corona
viruset och vi blandar handsprit – det är kemi.
Att studera viruset och hur olika molekyler
kan interagera med det för att utveckla vaccin
är också kemi. Många associerar kemikalier
till någonting giftigt, men det är genom kemi
vi kan lösa många miljöproblem. Att jobba
med energi, miljö och hälsa är grunderna på
vår institution, säger hon.
Stockholms universitet har en framstående
internationell roll inom kemi och Xiaodong
Zou är världsledande för strukturanalys inom
materialvetenskap. Förhoppningen är att bli
ledande även inom life science. Men något
stort långsiktigt mål har inte Xiaodong Zou
formulerat för egen del.
– Jag är inte en visionär på det sättet,
jag är målinriktad och försöker identifiera
utmaningar inom forskning och ser vad
jag kan bidra med. Sedan kör jag. Jag är en
finisher, jag vill avsluta saker. Jag hoppas att
jag nu kan ge bidrag inom proteinforskning
som i längden kan leda till nya läkemedel och
förståelse av olika biokemiska processer.
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”Hållbarhet måste integreras
i verksamheten”
– Jag vet att det här inte är helt okontroversiellt. Många tycker att forskning ska ha
avstånd till politik. Och jag håller med om att
det ska finnas fri grundforskning. Däremot
kan Stockholms universitet säga att vi ser
samhällsutmaningarna, och att vi ska jobba
med frågorna och utbildning av kompetensen
som krävs.
Hållbarhetsforum våren 2021
Några konkreta projekt har det nya rektorsrådet redan på gång. Johan Kuylenstierna
kommer att fortsätta ansvara för Hållbarhetsforum, nästa är planerat till våren 2021.
Om regeringens planer på ett internationellt
högnivåmöte år 2022, Stockholm plus 50,
går i lås hoppas han också att Stockholms
universitet kan medverka. Dessutom vill han
se ännu närmre samarbete med övriga läro
säten i Stockholm, och kanske en forskarskola
med doktorander från olika håll.
Trots att det låter som ett enormt uppdrag
att integrera hållbarhet i hela verksamheten,
tror Johan Kuylenstierna att det kanske låter
krångligare än vad det är.
– Det kanske inte är så ofantligt stort, det
handlar mer om att skapa förståelse för att

Johan Kuylenstierna

det du håller på med ändå är en viktig del av
ett hållbart samhälle. Stockholms universitets
roll är att utbilda morgondagens arbetskraft
och bedriva kvalitativ forskning. Det finns en
fantastisk drivkraft på universitetet. Det är
en ynnest att få ha en sådan här roll under en
period, säger Johan Kuylenstierna.

FOTO EVA DALIN

Magnus Breitholtz

– HÅLLBARHET HANDLAR inte bara om
miljö, utan inkluderar också många frågor
som mer allmänt genomsyrar mycket av
forskningen vid vår institution som frågor om
social och ekonomisk rättvisa, demokrati
frågor, genusfrågor, mänskliga rättighetsfrågor, med mera. Vi önskar få till stånd en
gemensam diskussion om hur frågorna dels
har relevans för dels kan synliggöras mer på
vår institution, säger biträdande prefekten
Ester Pollack.
Den 19 februari bjöd Institutionen för
mediestudier in sina forskare till en workshop
för att diskutera hållbarhetsfrågor där Lisen
Schultz från Stockholm Resilience Centre
föreläste. Drygt 20 forskare deltog. Vid
workshopen gavs en bakgrund kring hållbarhetsbegreppet i relation till policy såväl som
till forskning, samt en presentation av strategin för arbetet med de 17 hållbarhetsmålen i
Agenda 2030. Evenemanget avslutades med
diskussion i mindre grupper hur institutionen
kan lyfta hållbarhetsaspekter i forsknings-

presentationer, forskningsansökningar och i
förlängningen också i undervisningen.
Anna Roosvall är professor vid institutionen
och ledamot i miljörådet vid Stockholms
universitet. Det viktigaste resultatet av
workshopen var, enligt henne, att många blev
uppmärksammade på hållbarhetsfrågans
bredd och relevans för institutionens ämnen
och forskningsfält.
– Vi blev också medvetna om forsknings
rådens efterfrågan på ansökningar som
inkluderar perspektiv på hållbarhet och på
att detta ofta är del av de olika utlysningarna.
Institutionen har nu påbörjat utveckling av
framtida kurser med hållbarhetsperspektiv.
En ämnesövergripande institutionsgemensam
kurs ska tas fram som ska vara fritt valbar.
Diskussion förs även om särskilda hållbarhetsfokuserade seminarier för forskare och dokto
rander. Institutionen har vidare antagit en
särskild resepolicy som inkluderar möjligheter
till särskilt stöd från institutionen om valet av
tågresa gör att extra hotellnätter behövs.

Ester Pollack

Institutionens hållbarhetsarbete påverkar
även undervisningen.
– För några av dem som redan utvecklat,
eller börjat utveckla, kurser med ett hållbarhetsperspektiv, gav diskussionerna ny
inspiration och uppslag till olika samarbeten.
Vi hoppas att vi satt igång en process som
kommer undervisningen tillgodo. Här finns
stora möjligheter då forskning kontinuerligt
integreras i undervisningen, säger Ester
Pollack.
PER LARSSON

ANNA-KARIN LANDIN

Utsläpp från flyg: minskning per anställd
– men ökning på totalen

Ny ordförande för Miljörådet
MAGNUS BREITHOLTZ , professor och prefekt
vid Institutionen för miljövetenskap, har tagit
över ordförandeskapet för Miljörådet efter
Cynthia de Wit. Magnus tar sikte på en minskad miljöpåverkan vid universitetet och att
genomföra målet om klimatneutralitet 2040.
– Att som ordförande för miljörådet få vara
en del av det arbete som måste göras för att nå
detta tuffa mål känns både oerhört angeläget
och spännande. Det faktum att Stockholms
universitets forskning inom miljö- och
klimatområdet i många avseenden är världsledande betyder att vi har massor av experter
på området inom organisationen. Det är en
resurs som jag ser som en självklarhet att vi
ska nyttja för att kartlägga universitetets
klimatpåverkan som att ta fram nödvändiga
regler, policys och riktlinjer, säger Magnus
Breitholtz.
Han fortsätter:
– Det har knappast undgått någon att
vi idag står inför stora globala samhälls

Universitets strategier betonar att olika aspekter av
hållbarhet ska beaktas inom verksamheten, inte minst
forskningen. Institutionen för mediestudier försöker
nu att omsätta strategierna i praktisk handling.

FOTO JENS LASTHEIN

DET ÄR EN SPECIELL TID att påbörja ett nytt
uppdrag när samhället befinner sig i kris, och
universitetet ställer om större delen av verksamheten till distansarbete. Vad som konkret
ska hända med universitetets hållbarhetsarbete de närmsta åren återstår för det nya rektorsrådet att diskutera med ledningen, men en
sak ser Johan Kuylenstierna helt klart framför
sig – hållbarhet är ingen separat fråga.
– Det är viktigt att inte se hållbar utveckling
som ett separat projekt, och inte heller bara
som en miljöfråga. Högre utbildning och forskning är grundpelare i ett hållbart samhälle. Jag
vill att alla ska förstå att det varje person gör
vid universitetet är jätteviktigt och en del av en
hållbar samhällsutveckling, säger han.
Att göra hållbarhet till en integrerad
del universitetets verksamhet ser Johan
Kuylenstierna som utmaningen de kommande
åren. Han hoppas att Stockholms universitet
ännu tydligare ska jobba med de stora samhällsförändringarna vi står inför, till exempel
Sveriges klimatmål eller livsmedelsstrategi.
Eller de många frågor som uppkommer efter
coronakrisen, som berör till exempel samhällets sårbarhet, globalisering eller förändring
av beteende.

Medievetare tar in hållbarhet i
forskning och undervisning
FOTO NIKLAS BJÖRLING

Hållbarhet är ingen separat fråga utan måste integreras i
hela universitetets verksamhet, enligt Johan Kuylenstierna.
Sedan februari är han rektorsråd för hållbarhet.
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utmaningar på miljöområdet, inte minst vad
gäller klimatförändringen. Precis som resten
av samhället måste även Stockholms universitet göra sitt yttersta för att minska sitt eget
klimatavtryck. Jag är därför mycket glad att
vi har en rektor som driver på frågan, vilket
inte minst undertecknandet av FN:s avtal om
globala hållbarhetsmål för högre utbildning
visar.
Miljörådet beslutar om universitetsgemen
samma vägledande stöddokument inom
miljöledningssystemet och om förslag till
dokument av principiell betydelse inför beslut
av rektor. Det rapporterar det systematiska
miljöarbetets prestanda och föreslår förbättringar till universitetsledningen. Rådet består
av sex ledamöter. Fyra föreslås av respektive
fakultet och utses av rektor. En föreslås och
utses av studentkåren. Ordförande utses av
rektor.
ILARI OHRING

det ändå ett litet steg i rätt riktning, säger
Viktor Lundborg, miljöcontroller vid
Stockholms universitet.
På totalen ökade koldioxidutsläppen från
flyg med 45 ton, något som innebär en ökning
på en procent. Här har Viktor Lundborg två
förklaringar.
– Under 2019 blev vi helt enkelt fler som
arbetar vid universitetet, vilket kan vara en
bidragande faktor till att vi flyger mer. En
annan faktor kan vara att vi fått mer forskningsbidrag som kräver resor, säger Viktor
Lundborg.

Kilo koldioxidutsläpp från flyg under perioden 2015–2019. Foto: pixabay.com/Ilari Ohring.

UNDER 2019 minskade koldioxidutsläppen
från flyg vid tjänsteresande med 0,8 procent
per anställd. Samtidigt ökade koldioxid
utsläppen på totalen.

– I genomsnitt släppte varje anställd ut 876
kilo koldioxid från flygresor under 2019 –
vilket är något lägre om man jämför med
2018. Även om det är en liten minskning är

Flygandet vid Stockholms universitet 2019:
•	Totalt flög vi 48 786 mil, vilket motsvarar
nästan 1 920 varv runt jordklotet.
•	Flygandet orsakade utsläpp på drygt 4 300
ton koldioxid.
•	Sedan 2017 har utsläppen i samband med
flyg minskat med 1,6 procent per årsanställd.
ILARI OHRING
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Nya webbsidor för lärarstudenter

Mentorsprogram möjliggör stöd till doktorander
Mentorsprogrammet har varit en lyckad satsning från
Humanvetenskapliga området. Nu permanentas programmet
för att låta fler unga forskare få stöd av en mentor.

Som ett led i Webb2021-projektet flyttar nu information
om lärarutbildningarna, som tidigare funnits på
Lärarutbildningsportalen, in på su.se/utbildning.
I SAMBAND MED denna förändring jobbas
också informationen om för att bättre guida
lärarstudenter till rätt utbildning och under
utbildningen.
– Det är roligt att jobba med mallar till en
webb där det blir snyggt och enkelt för användaren att hitta och förstå informationen. I och
med den nya webben så blir frågor relaterade
till lärarutbildningarna integrerade med hela
universitetet. Lärarutbildningarna blir därmed
ett med hela Stockholms universitet vilket
är ett viktigt symbolvärde för lärarutbildningarna. Jag ser med spänning fram emot
besökarnas reaktion och användarupplevelse
av den nya webben, säger Nicole Thorén,
kommunikatör vid lärarutbildningarna.
De nya sidorna om lärarutbildning på
su.se/utbildning lanseras i början av hösten.
Redan nu finns guiden su.se/blilarare som
visar på olika vägar in i läraryrket.
– I de nya webbmallarna kommer lärarutbildningarna att bli mer synliga och mer
tillgängliga. Den som funderar på att läsa till
lärare har mycket att välja bland och sätta sig
in i. Nu blir det lättare att presentera informationen snyggt och pedagogiskt. Vi tror att det
kan leda till att ännu fler motiverade studenter
väljer att söka sig till en lärarutbildning, säger

SYFTET MED mentorsprogrammet är att låta
juniora forskare inom Humanvetenskapliga
området få träffa seniora forskare – ett sorts
stöd i karriären. I en relation till en mentor
kan frågor som dyker upp få nya perspektiv.
Institutionerna nominerar själva mentander
och mentorer och när frågan har skickats ut
så har det inte varit svårt att få tag i personer
som vill agera mentor. Nu hoppas man att
fler som är juniora i sin forskarkarriär vill
delta. Inbjudan riktar sig till den som är
anställd inom Humanvetenskapliga området
som biträdande lektor, postdoktor eller
forskare med ett förordnande eller stipendiefinansiering.
Gunnel Forsberg är professor emerita
i kulturgeografi och har ansvarat för den
senaste omgången av mentorsprogrammet.
Hon menar att det i arbetet med att para ihop
mentorer och mentander har varit viktigt
att korsa fakultetstillhörigheten. Mentorn
behöver inte redan veta så mycket om själva
ämnet, då mentorskapet inte handlar om att
handleda. Viktigast är att kunna agera stöd i
de situationer som dyker upp.
– Unga forskare har ofta många frågor.
Universitetet består av så många aspekter,
när man börjar som doktorand så är man inte
ens medveten om att frågorna finns. I ett sånt
här sammanhang blir man mer mogen.

Mona Wallin, kommunikatör vid lärarutbildningarna.
Förbättrad information
Lagom till sommarens
antagningsomgång lanseras
en helt ny funktion i den
digitala utbildnings
katalogen. Information till
antagna kopplas till varje
kurs- och programsida i
katalogen, vilket ska underlätta informationsflödet till
antagna studenter.
– Det innebär att antagna
studenter får information direkt från webb
sidan tillsammans med övrig information om
kursen eller programmet och behöver inte
leta. Studieadministratörer får också i och
med detta lättare att nå studenterna med
relevant information, säger Anna Karin
Haspe, projektledare för Webb2021-projektet.
Informationen i utbildningskatalogen
kompletteras även med fasta mallar i e-postverktyget.
Under våren har också su.se/utbildning
justerats för att förbättra navigering samt
att design och struktur har anpassats till

Söktjänst för tidskrifter
med open access
kan söka på den tidskrift du undrar över och
få svar direkt. Alla tidskrifter som ingår i
något av avtalen finns med i söktjänsten, som
innehåller närmare 12 000 tidskrifter. Du får
översiktlig information på tidskriftsnivå och
kan klicka dig vidare till bibliotekets informationssida om just det avtal där tidskriften
ingår. Där får du detaljerad information om
hur du ska gå tillväga för att publicera dig
open access inom avtalet.
Söktjänsten, som har tagits fram i sam
arbete med Scientific Freedom, ligger öppet tillgänglig på nätet och släpps nu i en betaversion.
Om du inte hittar din tidskrift kan det bero
på att den inte ingår i något av avtalen. Rör
det en ren OA-tidskrift är det mycket möjligt
att biblioteket ändå kan täcka avgiften – hör
av dig på openaccess@su.se och fråga!

Lättare hitta tidskrifter
För att förenkla för dig som forskare lanserar
biblioteket därför en ny söktjänst, där du

* För ett mindre antal prenumerationsbaserade
(hybrid) tidskrifter är publiceringsavgiften
reducerad, men täcks inte av biblioteket.

Här hittar du den nya tjänsten:
https://app.scifree.se/su.
LISA LOVÉN

Läs mer om projektet på su.se/webb2021
LINDA KARLSSON

DEN 16 APRIL utlystes omgång 6 av
rektors medel för kvalitetsutveckling av
utbildning på grundnivå eller avancerad
nivå. Deadline för att skicka in ansökningar är 18 juni 2020.
Särskilt välkomnas ansökningar inom
online-baserat lärande, till exempel
undervisning och examination med hjälp
av digitala verktyg och alternativa undervisningsmetoder, breddat deltagande (som
inkluderande undervisning), och breddad
rekrytering, nya ämnesövergripande
utbildningsområden, till exempel inom
hållbar utveckling, eller pedagogisk
utveckling i annan bemärkelse. En nyhet är
att ansökningarna kommer att behandlas
parallellt med ansökningar inom ramen
för CeUL:s utlysning Pedagogiska
ambassadörer för 2021.
Kontakt angående rektors medel för
kvalitetsutveckling av utbildning är
Anna-Karin Björling, Rektors kansli,
anna-karin.bjorling@su.se. Kontakt
angående Pedagogiska ambassadörer för
2021 är Klara Bolander Laksov, CeUL,
klara.bolander.laksov@su.se.

Minst tre gånger per termin förväntas
doktoranden att träffa sin mentor, i övrigt
har det varit stor frihet för mentorparen hur
de vill arbeta tillsammans.
– Mentorerna är ofta seniora personer som
gärna vill hjälpa till och stötta. Uppdraget
bygger på frivilligt initiativ, men mentorerna
lär sig faktiskt också av det här. Kanske
känner de till viss del igen sig, men får även
lära sig om unga forskares situation idag,
menar Gunnel
En brygga till systemet
Det senaste mentorsprogrammet hade sitt
avslutande seminarium i början av vår
terminen. Efter en genomgång där var och
en fick berätta om sina erfarenheter, så stod
det klart att mentorprogrammet sätter igång
både frågor och funderingar kring vad det
innebär att forska. Inte sällan är frågorna av
praktisk karaktär.
Britta Zetterström Geschwind disputerade
2017 vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Hon har goda
erfarenheter från mentorsprogrammet och
stödet från sin mentor Laura Álvarez López,
professor vid Romanska och klassiska institutionen. Britta menar att det stundvis varit
frustrerande att som junior forskare brottas
med den uppsjö av frågeställningar som dyker

Britta Zetterström Geschwind

upp. Relationen till en mentor kan fungera
som en brygga till systemet.
– Att vara med i mentorprogrammet är en
fantastisk möjlighet att låta någon hjälpa dig
att prioritera och guida i det landskap av
hierarkier som den akademiska miljön innebär.
Mentorprogrammet startade 2017 som
ett initiativ från Områdesnämnden för det
humanvetenskapliga området och en pilotomgång genomfördes strax därefter. Satsningen
kommer att genomföras vartannat år och startar
nästa gång under 2021. Mer information
annonseras under ansökningsomgången på
Humanvetenskapliga områdets webbplats.
REBECCA RÖHLANDER

Viktigt med öppenhet i rekryteringsprocesser
FOTO PER LARSSON

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET har lanserat en
betaversion av en ny söktjänst för tidskrifter
med open access-publicering. Tjänsten förenklar för dig som forskare vid Stockholms
universitet när du vill veta om du kan publi
cera dig open access i en viss tidskrift, utan att
behöva betala någon publiceringsavgift (APC).
Som forskare kan du dra nytta av de många
förlagsavtal med fri open access-publicering
som tecknats via biblioteket. Det finns avtal
med flera av de stora förlagen som exempelvis
Elsevier, Taylor & Francis, SAGE, Springer
Nature och Wiley, vilket innebär att open
access-publiceringen är kostnadsfri för
universitetets forskare.*
Det är dock inte helt enkelt att veta i vilka
tidskrifter man kan publicera sig öppet.
Information per förlag och avtal finns på
bibliotekets webbsidor, men för att kontrollera vad som gäller för en specifik tidskrift
behöver man veta vilket förlag som ger ut
tidskriften och oftast slå i en Excel-fil eller
följa en länk till förlagets webbplats.

kommande förändringar på centrala webben
och institutionssidorna. Nästa fas i projektet
är att resterande webbsidor under de centrala
webbarna su.se och su.se/english omarbetas
och läggs över i nya mallar. Lansering av
sidorna sker i september. Parallellt färdig
ställs institutioners webbplatser, med pilot
institutioner först ut.

Utlysning av
medel för
kvalitetsutveckling
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Paneldiskussion med dekanerna.

HUR LYCKAS MAN med den akademiska
karriären? Det var den övergripande frågan
när Sveriges unga akademi och Stockholms
universitet ordnade karriärseminarium
3 februari.
Aryo Makko, docent i historia och ledamot
i Sveriges unga akademi, inledde och talade
kort om Sveriges unga akademi och sin egen
akademiska karriär. Sedan fick publiken,
som främst bestod av yngre forskare och
doktorander, höra korta presentationer av de
tre andra forskare vid Stockholms universitet

som för närvarande sitter i Sveriges unga
akademi. Dessa är Frida Bender, docent i
meteorologi; Jonas Olofsson, professor i
psykologi och Ewa Machotka, docent inom
konst och visuell kultur i Japan. Även de
berättade om vägen fram till de positioner
de har idag. Mobilitet var ett återkommande
ord och de har alla tre varit verksamma vid
lärosäten i andra länder.
Rektor Astrid Söderbergh Widding
påminde om sitt introduktionstal som ny
rektor 2013. I det talet hänvisade hon till ett

brev hon fått från Sveriges unga akademi om
behovet av tydliga karriärvägar för forskare.
Som ny rektor anslöt hon till andemeningen i
brevet och sade i talet att hon skulle prioritera
att arbeta med frågor om karriärvägar och
rekrytering av forskare och lärare. Astrid
Söderbergh Widding sade vi karriärseminariet
att Stockholms universitet infört tydliga
karriärvägar, bland annat med meriteringstjänsten biträdande lektor. Och hon fortsatte:
– Jag tror på att rekryteringsprocesser ska
vara öppna och internationella.
Efter rektors tal blev det paneldiskussion
mellan vicerektorerna tillika dekanerna
Elisabeth Wåghäll Nivre (humaniora), Astri
Muren (samhällsvetenskap) och Henrik
Cederquist (naturvetenskap) samt Jessika
van der Sluijs, dekan vid Juridiska fakulteten.
De berättade kort om sina akademiska
karriärer och även här var mobilitet en viktig
komponent.
PER LARSSON

En längre version av artikeln och inspelning
finns på Medarbetarwebben. Sök på ”Viktigt
med öppenhet i rekryteringsprocesser”.
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Nordiska Latinamerikainstitutet invigt
FOTO RICKARD KILSTRÖM

LATINAMERIKAINSTITUTET vid Stockholms
universitet har nyligen bytt namn och fått en
tydligare nordisk profil. Det nya namnet är
Nordiska Latinamerikainstitutet (NILAS).
Institutet är tänkt att bli en plattform för
nordiska samarbeten inom Latinamerika
studier. Det gäller i första hand Latinamerika
och de nordiska länderna, men också mellan
nordiska centra och Latinamerikainriktade
universitet och institut runt om i världen.
Den 4 mars var den officiella invigningen
av institutet i närvaro av bland annat flera
latinamerikanska Sverigeambassadörer,
representanter från finska, spanska och franska ambassaderna samt från svenska
och danska utrikesdepartementen.
NILAS föreståndare Andres Rivarola
berättade om att Latinamerikanska institutet
bildades i början av 1950-talet som en del av
Handelshögskolan. Sedan 1977 hör institutet
till Stockholms universitet. Han fortsatte
med att säga att det ända sedan 1960-talet
funnit en ambition att skapa ett nordiskt
institut för Latinamerikaforskning – vilket
nu förverkligas.
Rektor Astrid Söderbergh Widding
betonade i sitt tal att Latinamerikainstitutet
vid Stockholms universitet under lång tid
profilerat universitetet och att expertisen är
efterfrågad. Institutets nya nordiska status
bör kunna stärka forskning och undervisning
ytterligare, enligt rektor, och Nilas kan där-

Johan Lind förklarar för sjundeklassarna varför fåglar ringmärks och vad det går att studera på en infångad fågel, som denna blåmes.
Efteråt får eleverna gå en fågelbingo utrustade med kikare.

Fågelsatsning ska öka skolbarns naturkänsla

NILAS föreståndare Andres Rivarola talar vid invigningen.

med bli ett nordiskt nav för Latinamerika
frågor.
För att öka den internationella konkurrenskraften har NILAS nyligen inlett ett
samarbete med Salamancauniversitetet i
Spanien och Sorbonne Nouvelle i Frankrike.
Inom ramen för samarbetet erbjuds studier
i såväl Stockholm som Paris och Salamanca
inom ramen för en Erasmus Mundus Joint
Master Degree, Latin American and Europe
in a Global World. På plats vid invigningen

fanns representanter för dessa två universitet.
Som en del av invigningsaktiviteterna arrangeras även ett panelsamtal i Aula Magna den
5 mars med det chilenska feministkollektivet
Lastesis och professor Merike Blofield från
Hamburgs universitet om feminism i Latinamerika.
B esök institutets webbplats lai.su.se
PER LARSSON

Tidsplan för flytten till Albano
HUS 4
Verksamhetsstart HT 2021
Institutionen för folkhälsovetenskap
Psykologiska institutionen
Statistiska institutionen

HUS 2
Verksamhetsstart HT 2021
Företagsekonomiska institutionen
Institutionen för socialt arbete

HUS 1
Verksamhetsstart HT 2022
Matematiska institutionen
Specialpedagogiska institutionen
Stockholms Resilienscentrum (SRC)

3
4

2

HUS 3
Verksamhetsstart HT 2020
Nordita och delar av Fysikum

1

Vetenskapens Hus har startat ett skolprogram kring
fåglar, flyttningsmönster och klimatförändringar.
Målet är att göra naturen mer tillgänglig för skolbarn.
TEXT PER LARSSON FOTO LENA KATARINA JOHANSSON

I ETT GRÖNT uthus
vid Brunnsviken intill
Bergianska trädgården
hittar vi Johan Lind
och Charlotte Flodin.
De har nyss fångat
några blåmesar i en
fälla och nu är det
dags att ringmärka, mäta längden på vingarna
och titta på fjädrarna för att se om fåglarna
bytt hela eller enbart en del av fjäderdräkten,
för att därigenom bestämma åldern. De blåser
även på fåglarnas bröst för att se hur mycket
fett de lagrat och noterar det. De förbereder
inför dagens lektion inom ramen för Vetenskapens Hus nya skolprogram ”Flax”.
I Naturens Hus intill får skoleleverna först
en kort introduktion om varför fåglar flyttar.
Därefter delas klassen upp i två grupper som
turas om att besöka det gröna uthuset och att
göra en datorlaboration om flyttningsmönster
hos fåglar. Eleverna hinner även förses med
kikare för att gå en fågelbingo med frågor
innan halvdagsbesöket är klart.
Tillbaka till det gröna uthuset som senaste
tiden renoverats för att hysa ringmärkning
och skolelever. I mitten av uthuset finns ett
högt bord där ringmärkningen kan ske. På
väggarna finns fågelplanscher och på den vita
tavlan finns en teckning av hur fjäderdräkten
på en fågelvinge är uppbyggd.
Nyfikenhet på blåmesen
I uthuset sitter nu tio elever i årskurs 7 runt
bordet där Johan Lind tar fram en av de blåmesar som nyligen fångats. För att inte stressa
fågeln i onödan har han redan vägt, mätt,
tittat på fettmängden och ringmärkt fågeln.
Det är en ung blåmeshona, som väger 11,2
gram – alltså ungefär som ett normalbrev.
Johan Lind visar upp fågeln för skolbarnen
som nyfiket tittar på den, däremot får de inte

ta på fågeln för att undvika att stressa den.
Han visar även de olika storlekar som finns på
ringar – totalt ett trettiotal, allt från kungsfågel till knölsvan. Johan Lind berättar att de
ringar man sätter på fåglarnas ben väger cirka
1 promille av fågelns vikt. I jämförelse är det
ungefär som ett armbandsur på en människa.
Frågorna kommer från eleverna. Vilka
fåglar får de olika storlekarna av ringar, har
fågelarter dött ut och varför ringmärker man?
På den sista frågan svarar Johan Lind att ringmärkningen har flera syften. Ett är för grundforskning om hur fåglar flyttar och beter sig.
Men det handlar även om miljöövervakning
och att hålla koll på fågelpopulationer över
tid för att se effekter av exempelvis klimat
förändringar.
Chans uppleva fåglar på nära håll
Johan Lind är docent i etolog (forskning om
djurs beteende) och sitter i det vetenskapliga
rådet för Vetenskapens Hus. Han är även
hängiven fågelskådare och naturfotograf.
Tillsammans med Charlotte Flodin, utvecklingsledare inom miljö och hållbar utveckling
vid Vetenskapens Hus, och Ann Franzén,
avdelningsföreståndare för Naturens Hus, har
han utvecklat skolprogrammet Flax.

– Det är fantastiskt att uppleva fåglar på nära
håll. Det vore fruktansvärt om Stockholmsbarn inte får uppleva fåglar och ringmärkning, säger Johan Lind.
De har också, tillsammans med matematikern Markus Jonsson, utvecklat en
programvara som skoleleverna kan använda
där de med hjälp av statistik från Ottenby
fågelstation kan se hur flyttningsmönster för
fåglar ändrats över tid. Och utifrån detta
diskutera klimatförändringarnas påverkan på
flyttfåglarna.
Skolprogrammet smög igång i början av
våren men avbröts redan i mars, då fåglarnas
häckningssäsong började och de inte ska
störas. Men i september räknar Naturens Hus
med att återuppta verksamheten och hålla på
till mars nästa år.
– Det finns en generell brist på att få vara
i naturen och se de växter och djur som finns
där. Har man inget förhållande till djur
och natur bryr man sig inte så mycket i fall
naturen påverkas negativt. Den här satsningen
gör naturen mer tillgänglig. Vi ser att barnen
blir entusiastiska av att se levande djur, säger
Charlotte Flodin.
På fenologi.vetenskapenshus.se går det att
utforska arter och se hur arternas flyttningsmönster ändrats. Databas är öppen och kan
användas av alla. Läs mer om skolprogrammet
på www.vetenskapenshus.se/bokning/
skolprogram/flax-flyttfaglar-och-klimat.
Naturens Hus är en del av Vetenskapens
Hus, som drivs av Stockholms
universitet och KTH. Huvudsyftet är
att inspirera och skapa intresse och
kunskap i en miljö som visar naturvetenskap, teknik och matematik på
riktigt. Målgrupperna är skolelever och
lärare och man har 80 000 besökare per
år. Skolprogrammen för elevgrupper
samt kurserna för unga på helger och
skollov handleds av studenter från KTH
och Stockholms universitet. Kurser
ges också för nyanlända ungdomar.
vetenskapenshus.se
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Från officiella meddelanden till digital omställning
Under 90-talet ändras inte mycket i tidningen.
Det som sticker ut är ett specialnummer 1995
med anledning av att Paul Crutzen tilldelades
Nobelpriset i kemi och ett specialnummer
1997 om kvalitetsarbete. I slutet av decenniet
har tidningen även en fast medarbetare som
senare blir prisad författare, Thomas Bannerhed. SU Nytt Extra upphör 1998 och ersätts
av elektronisk information på SU:s webb i
form av ”Insidan”.
Den första tidningen på det nya milleniet är
även det första numret i en ny form och med så
kallad dekorfärg, en färg som är genomgående i
tidningen. Nummer 1 2000 pryds av en bild på
en nykläckt fjäril och rubriken ”Nya SU-Nytt
prövar vingarna”. Detta år kommer tidningen
ut med sex nummer för att sedan ha sju nummer under några år. Flera nummer från denna
tid har teman. Nummer 1 2002 har till exempel
temat ”Stockholm 750 år”. I och med nummer
5 2005 går tidningen över till fyrfärg och byter
form, samtidigt som webben görs om.

Framför dig har du det sista numret av Universitetsnytt som
papperstidning. Här är några nedslag ur tidningens historia.
NÄR EN TIDNING upphör i pappersformat
finns anledning att gå till arkiven och se vad
som publicerats genom åren. Tidningens
nuvarande namn, Universitetsnytt, lanserades
i december 2007 då tidningen bytte namn
från SU-Nytt i samband med att universitetet
fick en ny visuell identitet. Trots att det är
drygt tolv år sedan namnbytet lever det gamla
namnet kvar hos många läsare.
Men var det med SU-Nytt personaltidningens historia började vid universitetet och när?
Vi tar hjälp av universitetets arkiv för att
finna svaren. Det första beviset vi hittar är
från 1961, året efter att Stockholms högskola

Meddelanden från Stockholms universitets
kansli 1961.

blivit Stockholms universitet. Nummer 1 av
”Meddelanden från Stockholms universitets
kansli” har universitetets sigill i toppen på
förstasidan som hyser vinjetter som ”Lediga
docenttjänster” (ett av de vikariat som skulle
besättas var för den nu inte helt obekante
Hans Blix). ”Kungl. Maj:ts beslut” går
det även att läsa om på förstasidan. Andra
rubriker i denna skrift var ”Kanslers beslut”,
”Delegation av beslutanderätt” och ”Avlagda
examina”. Visserligen finns mer lättsamt
innehåll som bostadsannonser men fokus är
på formella texter som beslut och utlysningar.
21 nummer kommer skriften ut med år 1960.

Under 60-talet byts namnet till ”Meddelanden
från universitetsförvaltningen” men innehållet är i stort detsamma. Under 70-talet
letar sig sakta färg in, på rubriker och ramar
runt texter, och även några enklare illustrationer dyker upp.
Omvärlden gör sig påmind. I nummer 1
1977 går det till exempel under rubriken ”Yllebyxor och kofta” att läsa om att medarbetare
och studenter vid SU kanske behöver frysa
på grund av riksdagens beslut om att minska
energiförbrukningen. I detta nummer återfinns
även några foton från en konstutställning. Runt
1980 letar sig bilder in på omslagen.

Meddelanden från universitetsförvaltningen
1977.

Lodjur i första SU-nytt
Den 15 september 1982 är det så dags. Tidningen SU-Nytt är född (med tillägget ”Information från universitetsförvaltningen”). På
framsidan syns doktorand Stefan Jonsson och
två lodjur vid Tovetorps fältstation. Redaktör
är Ann Hommerberg och ansvarig utgivare
universitetsdirektör Rune Lindquist.
Redaktionen skriver att en viktig orsak till
den nya tidningen är strävan att minska kostnaderna men även för att ”försöka ge SU:s
anställda en trevligare och förhoppningsvis
mer läsvärd tidning”. Tidningen ska komma
ut en gång per månad under terminstid
och kompletteras med informationshäftet
SU-Nytt Extra, där det går att hitta exempelvis lediga tjänster och stipendier att söka.
Tidningen rapporterar om forskningsanslag,
nya utbildningar och annat som sker vid
SU. Den har även fasta vinjetter, som ”Mitt
ämne”, ”Profilen” och ”Nya professorer”.

Universitetsnytt föds
I december 2007 är det dags att byta namn
till Universitetsnytt, men formen förblir i stort
densamma. Nr 2 2012 ändras formen på tidningen. Storleken blir aningen större och det
glättiga papperet överges. Tiina Rosenberg är
Profilen i det första numret och lyfts på framsidan. För att understryka omgörningen finns
även en så kallad gördel runt tidningen.
En viktig del i omgörningen av tidningen
är att ge mer plats åt fördjupning, som att
i varje nummer ha ett tema och låta profil
intervjuerna få ett helt uppslag. Ambitionen
är även att låta bilder få mer plats, till exempel
på sidan 3 och i form av bildreportage.
Vissa typer av artiklar återkommer varje år
som om universitetets budget, antagningssiffror, pedagogiska pristagarna och promotionshögtiden. Andra artiklar återkommer med
några års intervall. En typ är besök vid universitetets fältstationer som Askö, Tovetorp
och Tarfala. Invigningar av nya byggnader är
också en återkommande artikelkategori.

Första SU-Nytt, 1982.

Intervjuer med ”SU-profiler” återkommer
även. Nobelpristagare Paul Cutzen är intervjuad flera gånger genom åren. Detsamma
gäller ekonomiprofessor Assar Lindbeck. I
mitten av 90-talet är han ”Profilen” i tidningen och 2017 är det dags igen att intervjua
honom, då 87 år och i högsta grad aktiv.
Något som illustreras av citatet ”Jag har
aldrig förstått det där med pension. Det är en
social konstruktion”.
Så finns även rektorsintervjuerna. I nummer
1 2004 får läsarna möta tillträdande rektor
Kåre Bremer som sitter bakom ett tomt
skrivbord på tjänsterummet. I nummer 6
2012 intervjuas han igen om sina nio år som
rektor och i numret därpå intervjuas Astrid
Söderbergh Widding om vad hon vill göra
som rektor.
Flera viktiga frågor återkommer i tidningens
spalter under många år som Bolognaprocessen,
planerna för Albano, integrationen av lärarutbildningarna, diskussionen om ledande
forskningsområden, kvalitet och pedagogik.
Generellt brukat dock inte tidningens artiklar
väcka så många reaktioner (i alla fall inte vad
vi får veta på redaktionen). Men det finns
undantag. I en artikel för några år sedan
berättade geologen Agatha de Boer om hur
svårt det kan vara att som ensamstående
förälder ordna med barnpassning för att
kunna delta i forskningskonferenser för att
meriter. Många forskare hörde av sig och
bekräftade den bild hon gav och hade förslag
på lösningar.
Möten att minnas
Som redaktör är det nog ändå profilintervjuerna som stannar kvar i minnet. Hösten 2006
var meteorologiprofessor Bert Bolin aktuell
med sina memoarer. Efter att profilintervjun
gjorts tilldelades FN:s klimatpanel IPCC, där
Bert Bolin var den förste ordföranden, Nobels
fredspris tillsammans med Al Gore. Texten
blev högaktuell och var en av de sista längre
intervjuerna med Bert Bolin innan han dog
i cancer i slutet av året. En annan profil
kopplad till Meteorologiska institutionen är
teknikern Leif Bäcklin som när han gick i
pension hade tillbringat ett halvt sekel i verkstaden på SU och varit oumbärlig för forskningen. Ibland ”skriver sig artiklarna själva”.
Så var det när Maryam Hansson Edalat som
ny chef för Avdelningen för forskningsstöd
berättade om vägen från Iran till Sverige och
viljan att jobba med forskning.
Bildreportaget i detta nummer från ett öde
campus är även minnesvärd, som ett tids
dokument över en vår med enorm omställning
för universitetet – i form av distansunder
visning och distansarbete. Nu är det också
dags att ta nästa steg för att digitalisera
internkommunikationen vid SU. Även i höst
ska du kunna följa vad som händer vid SU.
Då i en annan form men förhoppningsvis
fortsatt med innehåll som engagerar och ger
nya insikter.

Digitalt
fokus för
interna
nyheter
– sista tryckta
Universitetsnytt
I universitetets interna kommunikation och nyhetsförmedling
har digitalt och tryckt länge
existerat sida vid sida. I och
med denna utgåva lämnar
personaltidningen Universitets
nytt pappersformatet och i höst
lanseras en ny digital kanal för
internkommunikation.
CORONAKRISEN har accentuerat övergången till enbart digitala plattformar men
förändringen av internkommunikationen
har planerats länge. Ledningen har gett
Sektionen för kommunikation i uppdrag
att ta fram ett förslag på en ny digital
intern kommunikationskanal och en
strategi för genomförandet, med en första
lansering redan till hösten.
– Jag ser fram emot fler och mer varierade möjligheter för alla medarbetare vid
universitetet att både ta emot och söka
nyheter och information, med utgångspunkt i universitetets strategier, inte minst
hållbarhetsaspekten, säger rektor Astrid
Söderbergh Widding.
– Målet är en flexibel grund som
också blir mer målgruppsanpassad, säger
universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Vi
utvecklar nu internkommunikationen steg
för steg i en process där vi både gör och lär
parallellt.
Viktiga aspekter hos nuvarande Universitetsnytt ska bevaras och vidareutvecklas,
inte minst att skapa kännedom om hela
universitetets verksamhet. De övergrip
ande målen för den nya huvudkanalen
för intern kommunikation blir, bland
annat, att synliggöra det sammanhållna
verksamhetsstödet, belysa universitetets
ställningstaganden i strategiska frågor,
tillgodose behovet av material på engelska
och överlag öka andelen medarbetare som
tar del av internkommunikationen.
– En annan viktig utgångspunkt blir att
skapa ett innehåll som är lätt att sprida
vidare internt och som går att anpassa utifrån den egna verksamhetens behov, säger
kommunikationschef Linda Carlsson.

PER LARSSON
EVA ALBREKTSON
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På jakt efter behandling mot
covid-19
TEXT ANETTE GÄRDEKLINT SYLLA
FOTO JENS LASTHEIN

Mattias Heldner (i ljus tröja) och hans forskargrupp
spelar in spontana samtal mellan två personer.
Tanken är att leta efter hjärnaktivitet relaterad till
turtagning i samtal, framför allt medan den ena
deltagaren lyssnar på den andre.

Forskning om hur vi
samtalar på SUBIC
TEXT HANNA HELLZÉN CRAMÉR FOTO JENS LASTHEIN

Nyöppnade Stockholm University
Brain Imaging Centre (SUBIC) i
Arrheniuslaboratoriet har avancerad utrustning för forskning om
hur hjärnan fungerar. Julia Uddén
vid Psykologiska institutionen och
Mattias Heldner vid Institutionen
för lingvistik är två av forskarna
som har använt utrustningen.
JULIA UDDÉN har använt hjärnskannings
apparaten fMRI för att ta reda på vad i hjärnan
som är annorlunda hos personer som har
svårt respektive lätt för att kommunicera.
– Jag har tidigare använt världsledande
utrustning som finns i Holland och fMRI
på SUBIC är väldigt lik den. Det fungerade
förvånansvärt bra, berättar Julia Uddén.
När deltagarna låg i hjärnskannern fick
de lyssna på en mening som sades med olika
intonation. Samtidigt ändrades betydelsen
av meningen beroende på vad som hände
innan i dialogen. Forskargruppen undersökte
sedan om deltagarna uppfattade skillnaden
i betydelse och vad som då hände i hjärnan.
Resultatet blev att starka och svaga kommunikatörer reagerar på olika sätt i hjärnan när
de bearbetar underförstådda budskap, alltså
inlindad kommunikation.
Forskningen skapar ny kunskap kring hur
vi gör när vi förstår vad som sägs i ett samtal
och hur detta fungerar i hjärnan. Den kan
också utgöra en viktig grund för att förstå
kommunikationsproblem som finns i många

neurologiska och psykiatriska sjukdomar
såsom ADHD, schizofreni och autism. Men
även för fullt friska individer gäller det att en
del personer är bättre på att kommunicera
än andra. Starka kommunikatörer tar bland
annat hänsyn till vilka ord de använder beroende på vem de pratar med. De har också förmågan att uppfatta underliggande betydelse
utifrån vilka ord som betonas i meningen.
Julia Uddén har redan planerat att använda
fMRI igen i nästa forskningsprojekt, då
ska hon och hennes kollegor undersöka hur
ungdomar utvecklar förmågan att tolka
underliggande mening i ett samtal.
Två ihopkopplade EEG-system
Mattias Heldner och hans forskargrupp
behövde två EEG-system så de tog med sitt
eget från fonetiklaboratoriet och kopplade
ihop det med SUBIC:s. På så sätt kunde de
samla in hjärnaktivitet från två personer
samtidigt.
– Vi tror att vi är först med att göra en
EEG-inspelning av två personer som har ett
spontant samtal. Vi vet ännu inte om det
kommer att ge någonting, men om det gör
det är det väldigt spännande.
De flesta människor samtalar varje dag
och är bra på att samtala. Men vad det är som
gör att det fungerar så bra, det vet ännu inte
forskarna.
– Vi misstänker att det händer saker när
två människor pratar med varandra som
inte går att uppfatta endast genom att se och
lyssna på samtalet. Ett exempel kan vara att
någon tänkt säga något men sedan inte gör
det. Ett sätt att få syn på detta skulle kunna

vara genom att studera hjärnaktivitet och
hur den brukar se ut innan man börjar prata.
Ett annat är andningen. Vi tror att andning
är viktig för hur vi reglerar samtal, en snabb
inandning kan till exempel vara tecken på att
man tänker börjar prata.
Forskarna kombinerade EEG-inspelningar
med ljud- och strupmikrofonsinspelningar
för att tydligare se när försökspersonerna
pratade och när de var tysta. De använde även
andningsband för att mäta när personerna
andades in och ut.
– I förlängningen skulle den här forskningen kunna bidra till att göra samtal mellan
människa och maskin mer likt samtal mellan
människa och människa. Ju mer vi förstår av
hur det mänskliga samtalet fungerar, desto
större chans har vi att återskapa det med
maskiner. Ett exempel kan vara att en social
robot uppfattar att personen den pratar med
gör en snabb inandning och då förstår att
personen är på väg att säga något.
Mattias Heldner och hans forskarkollegor
var de första som använde EEG-utrustningen
på SUBIC, den var så ny att de fick packa
upp den och installera den innan de kunde
använda den.
– Vi hade tillgång till en studio och ett stort
kontrollrum. Det är fina lokaler som är välanpassade till den forskning vi bedriver, berättar
Mattias Heldner.
Får forskargruppen bra resultat av den
första datainsamlingen kommer de att göra en
fortsättning och då använder de sig gärna av
SUBIC igen.

FAKTA OM SUBIC
Centret är öppet för alla forskare med
affiliering till Stockholms universitet
eller affiliering till annat svenskt
universitet samt deras internationella
samarbetspartners.
Läs mer om vilken utrustning som
finns på su.se/subic

Immunologen Anna-Lena Spetz
leder ”Fight-nCoV”. Hennes team
har beviljats 2,8 miljoner euro
från EU för att tillsammans med
forskare från Tyskland, Danmark
och Frankrike utveckla antiviral
behandling mot covid-19. Målet är
bland annat en nässpray som
minskar virusnivåerna i slemhinnan.
ANNA-LENA SPETZ är professor i immunologi vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut. Hon har lång
erfarenhet av att arbeta med virus som HIV,
svininfluensa, och RS-virus.
– Jag har varit bekymrad över att
något som detta skulle kunna ske sedan
svininfluensautbrottet 2009, säger hon.
Varför blir det så allvarliga effekter av just
det här viruset?
– Det som gör SARS-CoV-2 speciellt är att
det är en ny typ av virus där majoriteten
av befolkningen saknar immunitet. Virus
behöver alltid haka fast i celler för att sedan
ta sig in och utnyttja dem som virusfabriker.
Det behövs mer forskning för att förstå varför
SARS-CoV-2 sprids så lätt och det är många
faktorer som behöver beaktas.
Data visar till exempel att SARS-CoV-2 har
en väldigt utvecklad förmåga att ”haka fast”
i cellerna i luftvägarna jämfört med SARSCoV som hade ett utbrott 2012, vilket kan ha
påverkat smittspridningen.
En annan anledning till den stora spridningen kan vara att det är många personer
som får ganska milda symtom när de är
smittade med SARS-CoV-2 och då är det
större risk att infekterade sprider smittan
vidare. Det behövs mer kunskap om hur
många det egentligen är som har milda
symtom och hur länge de är smittsamma.
En tredje faktor som påverkar smittspridning är frågan om hur länge viruset kan vara
smittsamt, så kallat ”viabelt”, på ytor, för
att sedan fortsätta sprida smittan. Där är det
även viktigt att veta hur mycket viabelt virus
som krävs för att sprida sjukdomen vidare.
Gemensamt för många virusutbrott är att
de orsakas av att smitta överförs från djur till
människor.
Varför överförs virus från djur till
människa?
– Djur i naturen bär på många olika virus
som ännu inte överförts till människor och
orsakat pandemier. I närkontakt mellan djur
och människor där djuren är infekterade med
virus finns det risk för överföring. Men för att

Anna-Lena Spetz leder det EU-finansierade projektet Fight-nCoV.

överföras måste virus först förändra sin
arvsmassa och anpassa sig till människans
receptorer som de använder för att haka sig
fast och sedan ta sig in i celler. Virus kan
alltså mutera och om det vill sig riktigt illa
så kan dessa muterade virus leda till att
människan blir infekterad.
Identifiera läkemedelskandidater
Inom ramen för projektet ”Fight-nCoV” ska
forskarna sätta upp testsystem i provrör för
att identifiera läkemedelskandidater som har
kapacitet att förhindra att coronaviruset för
ökar sig, det vill säga om de uppvisar antiviral
effekt. Nästa steg är att testa på djur, för att
mäta om de har antiviral effekt i doser som
inte ger allvarliga biverkningar.
Hur fort kan man få fram något som kan
hejda covid-19?
– Just nu pågår det många parallella studier
i världen för att få fram ett läkemedel mot
covid-19. De befinner sig i olika faser, men
många har kommit till det stadiet där målet
är att visa om de har effekt i den patientgrupp
som ska få behandlingen, de så kallade kliniska
fas 3-studierna.
– I Kina och USA pågår det flera fas 3-studier med läkemedel som utvecklats mot andra

sjukdomar, till exempel ebola, och som nu
”återanvänds” eftersom de visat sig ha effekt
mot SARS-CoV-2 i provrör. Resultat från
de studierna väntas komma under april och
maj 2020. WHO leder en stor studie där flera
olika läkemedel kommer att jämföras.
Vad hoppas du att Fight-nCoV ska leda till?
– Målsättningen är att vi ska identifiera läkemedel eller en kombination av flera läkemedel
som har kapacitet att hämma SARS-CoV-2.
Vår målsättning är att behandlingen som
vi utvecklar även kan ha effekt mot andra
luftvägsvirus.
– De läkemedel som vi jobbar med är
inriktade på att förhindra att viruset kan ta
sig in i cellen. De grindar som luftvägsvirus
använder för att ta sig in i cellen är ofta
desamma för flera olika typer av virus.
Vi vill ”mota virus i grinden”. Genom att
hämma delar i virusets livscykel som delas
av flera olika typer av virus kan man få fram
så kallade bred-spektrum antiviraler. Vår
vision är att man ska kunna ha effektiva bred-
spektrum-antiviraler i beredskap innan nästa
överföring sker från djur till människa för att
tidigt kunna förhindra utbrott av en större
pandemi.

PROJEKTET FIGHT-NCOV
I januari utlyste EU-kommissionen forskningsanslag om totalt 10 miljoner euro för att
möta det stora behovet av forskning om covid-19 avseende vaccinutveckling, behandling
och diagnostik. På grund av det akuta behovet av ny kunskap frigjordes sedan ytterligare
37,5 miljoner euro och 17 projekt med 136 forskarteam har nu valts ut.
Projektet Fight-nCoV där Stockholms universitet ingår får 2,8 miljoner euro från EU för
att utveckla en ny typ av antiviral behandling med effekt mot det nya coronaviruset.
Fight-nCoV beräknas pågå under två år och bygger på flera års tidigare forskning.
Forskarteam i Tyskland, Danmark, Frankrike och Sverige kommer att samarbeta för att
testa läkemedelskandidaters effekt mot coronaviruset SARS-CoV-2, som ger sjukdomen
covid-19.
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Nio nya hedersdoktorer
STOCKHOLMS UNIVERSITET har utsett 2020
års hedersdoktorer. Årets hedersdoktorer är
inom humaniora Jane Gaines, professor vid
Film and Media Studies, Columbia University
och Tobias Svanelid, journalist och programledare för Vetenskapsradion Historia. Ny
hedersdoktor i juridik är Lars Hörngren,
senior rådgivare på Finansinspektionen. Inom
samhällsvetenskap är de nya hedersdoktorerna Ann Åberg som är förskollärare, pedagogisk handledare, författare och föreläsare
samt Yuto Kitamura som är docent vid Tokyo

Hallå där
FOTO LENA KATARINA JOHANSSON

Veckan efter pensionen är han tillbaka
på kontoret igen för att röja bland gamla
kassetter och papper. Några dagar senare
är han inbokad på en heldag för att spela in
föreläsningar i Aula Magna.

och plötsligt hörs bara ett väldigt oväsen. Det
visade sig vara en man med en dammsugare
i salen. När vi hade löst problemet blev det
en bejublad föreläsning. Man kan inte alltid
bestämma över allt…

Man skulle kunna tro att du inte vill gå i
pension?
Ja, så är det nog lite. Men det ska bli skönt
att inte behöva stressa till morgonmöten mer
och komma för sent, säger han och skrattar.

Anställda i statens tjänst, som jobbat mer
än 30 år tilldelas utmärkelsen ”För Nit
och Redlighet i rikets tjänst” och får välja
mellan en guldmedalj, en kristallskål eller ett
armbandsur av guld. 2020 är det 55 personer
som erbjudits utmärkelsen vid Stockholms
universitet.

Vad har varit roligast med att jobba på
Stockholms universitet?
Framför allt är det nog möten med människor
genom åren. Vissa personer har jag följt
genom hela karriären, från doktorand till
professor. Torun Lindholm vid Psykologiska
institutionen är en sådan. Jag började hjälpa
henne med inspelningar av föreläsningar på
VHS-kassetter när hon var doktorand. Jag
var med när hon disputerade och har följt
henne nu när hon är ställföreträdande prefekt
och professor.

Roland Fredriksson, medieproducent på Medieproduktion.
Han gick i pension i februari
och kommer att belönas för
lång och trogen tjänst i staten
vid en ceremoni i höst.

Pre-Pride
ställs in

Engelsk
akademisk
ordlista
EN SAMLAD SIDA för hur både
SU-specifika ord och mer allmänna
akademiska termer ska översättas
till engelska finns nu på Medarbetarwebben. På den engelska
webbplatsen finns motsvarande ur
ett engelskspråkigt perspektiv.
Universitetets egen ordlista tar
upp översättningar där SU gjort
ett val bland flera tänkbara ord
eller begrepp. Den kompletteras
av länkar till UHR:s generella
svensk-engelska akademiska ordbok
och andra ordböcker av intresse i
universitetssammanhang.
su.se/ordlista
su.se/glossary

GÖRAN GUSTAFSSONPRISERNA är ett
av de mest prestigefulla priserna för yngre
forskare. Av årets fem pristagare är två från
Stockholms universitet. Priset i fysik går till
professor Hiranya Peiris, som bland annat
har intresserat sig för universums allra första
ögonblick. Priset i kemi går till David Drew,
professor i biokemi som studerar hur
transporten av små molekyler i form av
glukos och fruktos sker in i och ut ur den
mänskliga cellen.

Blir det guldklocka, medalj eller skål?
Jag tar guldklockan, så att mina två barn får
varsin. En från min pappa och en från mig.
Vad ska du göra nu?
Eftersom jag fortfarande är så nyfiken på vad
som ska hända framöver här på universitetet
kommer jag att fortsätta att hoppa in och
jobba timmar. Jag är besjälad av Stockholms
universitet och brinner för att synliggöra det
universitetet gör. Det slutar inte för att man
går i pension.

Ny styrelse för
universitetet

Vad ska du göra på fritiden då?
Jag kommer att fortsätta filma en del genom
att privat vara med och filma utgrävningar
i Birka. Sedan blir det båtliv, mer tid på
sommarstället i Halland och turer med min
nya el-cykel.

Grön kemi viktigt i
hållbarhetsomställningen
PAUL T. ANASTAS
är professor och
föreståndare för Yale
University’s Center for
Green Chemistry and
Green Engineering.
Han är även känd
som ”Father of Green
Chemistry” för sitt
arbete med att ta
fram och utveckla
kemikalier med
miljövänliga effekter.
Under 2019 och 2020
innehar Paul T. Anastas H.M. Konung Carl XVI Gustafs
professur i miljövetenskap vid Stockholms universitet. Den 13
februari höll han installationsföreläsning i närvaro av kung
Carl XVI Gustaf. Föreläsningen avslutades med en panel
diskussion kring hur grön kemi kan användas och vilket ansvar
kemister har för att sprida och utveckla sina upptäckter.

universitet och har arbetat på UNESCO. De
nya naturvetenskapliga hedersdoktorerna är
Karen Kohfeld, professor vid Simon Frazer
University, specialiserad på hur luftburna
partiklar och havets cirkulation påverkar de
långsiktiga klimatförändringarna, Fernando
Martín som är professor vid Universidad
Autónoma de Madrid, som forskar om växelverkan med ljus och energetiska partiklar,
samt John Rubinstein som är professor vid
University of Toronto och forskar om proteinkomplex och energiomvandling.

Två forskare tilldelas Göran Gustafssonpris

FOTO PER LARSSON

ÅRETS PRE-PRIDE ställs in på grund
av coronapandemin. Deltagandet i
paraden under Academic Pride i början av augusti planeras som vanligt
i väntan på mer information från
Folkhälsomyndigheten om vad som
gäller för sommaren.
– Det lärosätesövergripande
nätverket planerar utifrån att det ska
bli av, men samhällsutvecklingen
avgör, säger Parasto Rosencrantz,
samordnare för Pride vid Stockholms
universitet.
Pre-Pride, som startade 2019, är ett
evenemang som uppmärksammar
studentlivet som HBTQ-person och
arbetet med normkritik, men även
den HBTQ-relaterade forskning som
finns på Stockholms universitet.
Mer information på: su.se/pride

Vad är ditt värsta minne?
Oj, jag har varit med om en del. Ibland händer
det ju grejer som inte ska hända. Det värsta
är ju när tekniken fallerar vid fel tillfälle.
Som när juridikprofessor Jonas Ebbesson
skulle hålla en gästföreläsning via länk mot
Stanford University. Jag hade kollat allt redan
dagen innan och allt lät bra. Vi satte igång
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REGERINGEN har beslutat om byte av ord
förande och externa ledamöter för styrelserna
vid statliga universitet och högskolor. För
Stockholms universitet innebär det fyra nya
ledamöter: museichefen Sanne Helene Houby-
Nielsen, justitierådet Mats Melin, rektor vid
Tallins universitet Tiit Land och professor i
bioteknik Tuula Teeri.
Stockholms universitets nya styrelse
kommer att bestå av:
• Styrelseordföranden Hans Börsvik
• Museichefen Sanne Helene Houby-Nielsen
• Universitetsrektorn Tiit Land
• Direktören Anders Lindberg
• F d justitierådet Mats Melin (ordförande)
• Generaldirektören Gunilla Nordlöf
• Seniorrådgivaren Katarina Nordqvist
• Professorn Tuula Teeri
Förordnandena gäller för perioden 1 maj
2020 – 30 april 2023.

I korthet
JAN TEORELL anställs som professor tillika
innehavare av Lars Hiertas professur i
statsvetenskap.
KRISTINA DANIELSSON anställs som
professor i svenska med didaktisk inriktning.
MARTIN HÖGBOM, professor vid Institutionen
för biokemi och biofysik, har valts in i
Kungliga Vetenskapsakademien.
STEFAN AXELSSON anställs som professor
i data- och systemvetenskap med inriktning
cybersäkerhet och digital forensik.
CARINA MOOD, professor vid Institutet
för social forskning, har valts in i Kungliga
Vetenskapsakademien.
BJÖRN HAGSTRÖMER har befordats till
professor i företagsekonomi med inriktning
finansiering.
LYDIA WISTISEN, litteraturvetare vid
Institutionen för kultur och estetik, är en
av Kungl. Vitterhetsakademiens stipendiater
inom Bernadotteprogrammet 2020.

Hiranya Peiris

David Drew

14 miljoner till
forskning om
ämnesomsättning
Danska Novo Nordisk
Foundation har
beslutat om 2020 års
”Ascending Investigator Grant - Endocrinology & Metabolism.
Ett anslag går till Martin Jastroch, forskare
vid Institutionen för
molekylär biovetenskap, Wenner-Grens
Institut. Han beviljas Martin Jastroch
14,5 miljoner kronor
för det femåriga forskningsprojektet “Exploring
novel bioenergetic mechanisms and regulation
of non-canonical adipose tissue thermogenesis”.

Sex Wallenberganslag till matematiker
SEX MATEMATIKER från Stockholms universitet får i år anslag inom ramen för Knut och Alice
Wallenbergs Stiftelses matematikprogram. Anslagen till Stockholms universitet går till två rekryteringar av forskare från utlandet till Matematiska institutionen och till fyra postdoktorala tjänster för
universitetets forskare vid utländska universitet.

DAVID DREW har befordrats till professor
i biokemi.
ZAHRA KALANTARI, docent vid Institutionen
för naturgeografi, har utsetts till föreståndare
för The Navarino Environmental Observatory.
YVONNE LINDQVIST har befordrats till
professor i översättningsvetenskap.
MIKAELA SUNDBERG har befordrats till
professor i sociologi.
LOUISE WALLENBERG har befordrats till
professor i modevetenskap.
ANN-LOUISE SCHALLIN har befordrats till
professor i antikens kultur och samhällsliv.

Läs mer på su.se/medarbetare

Astrid Söderbergh
Widding ordförande
för Civis
REKTOR Astrid Söderbergh
Widding har utsetts till ny
ordförande för Civis
European University alliance.
Hennes ordförandeskap
sträcker sig över sex
månader, från april till
september 2020. I slutet
av september står Stockholms universitet värd
för de första globala Civis-dagarna. Ett evenemang som samlar Civis-medlemmar från flera
länder för att prata om forskning och utbildning
med fokus på klimat, miljö och energi.
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IN ENGLISH

EU grant to Stockholm
University for coronavirus research

PHOTOS JENS LASTHEIN
SU.SE/ENGLISH/NEWS

REDAKTION@SU.SE

A whole new way of studying and working
WHO COULD HAVE POSSIBLY imagined, at the beginning of the year, that in

March we would switch all teaching at Stockholm University to distance
learning, online teaching, so that we would be seen so often in virtual
meetings, seminars, classrooms, and lecture halls? Who, could have then,
thought that the campus would be so sparsely populated, that everything
would so abruptly change overnight? Most likely, none of us.
In an e-mail from the University President to all employees and students
that was sent out at 22:00 on 17 March we could read that “as of 18
March, and until further notice, no teaching nor examinations, may be
conducted with a physical presence in the University’s premises.” The days
of feverish activity in all parts of our activities are behind us, and we can
see that the sudden and huge change that took place completely without
time for any preparation has worked out okay well beyond expectations
– thanks to everyone’s diligent work and tremendous patience. There are
many challenges still facing us, however the commitment to solve problems
and find new pathways in educational programme and research has been
strong – and the ingenuity and inventiveness great.
Teachers have streamed lectures, held chat sessions, and even arranged
digital labs in the undergraduate educational programmes, and they have
conducted examinations, both written and oral, online. Doctoral students
are of course also impacted by the restrictions, for example doctoral
courses are given by distance or have been postponed, while other parts
of the course of studies can be conducted at the University’s premises
or elsewhere in compliance with the Public Health Agency of Sweden’s
recommendations. The latter means that doctoral students’ experimental
and laboratory work, as well as their field studies and field trips, have quite
offend been possible to continue as planned. The same applies to those
who are otherwise involved in research projects that contain practical
elements and various types of data collection – the work can be conducted
after a discussion and coming to an agreement with one’s immediate
supervisor and Head of Department (or the person with the equivalent
position) and, where appropriate, with the respective academic supervisor.
Digital dissertations
So far, the research being conducted at the University has not been impacted so much by the coronavirus situation. However if the restrictions end
up becoming longer in duration there will be negative impacts, for instance
with studies that need to be conducted abroad and hence are negatively
affected. But so far it works relatively well to plan one’s research work
with a greater focus on analysis and writing work for a limited time going
forward. Public defences of dissertations with the associated requirement
of being public are currently a real challenge. However, academic supervisors and doctoral students have arranged and participated in “public”
defences of their dissertation digitally, actually with good results. It has
been very difficult for some employees to maintain their research work
under these difficult conditions and the additional burdens this entails,
especially so with the teaching, however our staff here has been there for
the students in a manner that we are very grateful for.
We in the various Faculty, area, and university management units
have spent a significant amount of time identifying which decisions need
to be made for our activities to continue to function. As a governmental
agency, we are subject to a number of laws and regulations that must

be complied with, while at the same time it is essential for our activities
that adjustments to the prevailing circumstances can be made. In some
cases it concerns a temporary exemption or relaxation in the rules, in
others it is about completely new decisions. Expanded possibilities for
examination were an early decision, and we now have the possibility to
have both certain teaching elements and examinations take place outside
the ordinary term time, so that all students are provided the possibility
to complete their courses. We have also decided to expand our range of
courses offered during the summer and additionally we will also be giving
a natural sciences introductory year this autumn.
Much work has been done in the new multidisciplinary “OM Group”
that goes beyond departmental boundaries and which consists of
the four deans, heads of offices, the student unions’ and trade union
representatives, as well as the Head of Student Services office, and a
communicator. We regularly “meet” online and go through the many
issues that emerge where we need an SU common line – always with the
best interests of the activities as a common goal. We have a joint digital
“to-do” list which is constantly growing with new questions, however
also with answers. Recognise that we cannot resolve all the problems that
arise, however we have found an appropriate and effective structure that
promotes communication and allows for decisions to be made quickly. We
learn a quite lot from each other and today we see far more similarities
between the humanities and natural science areas than the otherwise so
frequently highlighted differences. Above all, there is a general consensus
on the overall issues regarding the educational programs and research.
Being able to see the positive effects of crisis management also gives us a
little more energy.
A new kind of everyday life
We are now in the midst of an entirely new kind of everyday life and
many are wondering ‘how long will this continue like this for?’ At the
present, it is next to impossible give an answer, however those of us in
the University and Faculty leadership are working intensively with many
different scenarios, trying to assess risks, recognise possibilities, and
adapt our activities to the major societal challenges we all presently face.
Will it be possible to tame the coronavirus, will the Internet be able to
withstand the huge digital traffic it is experiencing, will the security of
our digital communications be resilient?... these are certainly just a few
of the thoughts that are going through everyone’s mind. We hope that
both staff as well as students remain as healthy as possible, and avoid
becoming infected, and spreading the infection. As a final comment for
now, it is striking to see how the society as a whole and people all over the
world demand, during a pandemic such as this, detailed and fundamental
knowledge in many different disciplines, ranging from the characteristics
of the virus itself to the behaviour of individuals and entire societies as
a whole At the universities, including ours, there is the expertise and
preparedness be engaged in an understanding of such issues and to educate
future generations of researchers and experts for a well-prepared readiness
for what the future will bring.
ASTRI MUREN, ELISABETH WÅGHÄLL NIVRE, HENRIK CEDERQUIST
Deputy Vice Presidents

Digital focus for internal news – the latest printed Universitetsnytt
IN THE UNIVERSITY’S internal communications
and conveyance of news, for a long time digital
and print have existed side by side. With this
edition, the staff magazine Universitetsnytt
leaves its hard copy format behind, and in the
autumn a new digital channel for internal
communication is to be launched.
The coronavirus pandemic crisis has
accentuated the transition to strictly digital
platforms, however actually the translation in
internal communications has been planned for
a long time. The senior management has tasked
The Communication Section to develop a pro-

posal for a new digital internal communications
channel and a strategy for its implementation,
with a first launch already this autumn.
“I look forward to more and more varied
possibilities for all employees at the University
to both receive and seek news and information,
based on the University’s strategies, not the least
in regards to the sustainability aspect,” comments
SU President Astrid Söderbergh Widding.
“The objective is a flexible foundation that
will also become better adapted to the target
audience,” comments University Director Eino
Örnfeldt. We are presently developing internal

communications step by step in a process where
we both do and learn in parallel.
Important aspects of the present Universitets
nytt should be preserved and further developed,
not least to establish an awareness of the
activities throughout Stockholm University. The
overall objectives for the new principle channel
for internal communications will i.a. be to make
the coherent operational support more visible,
elucidate the University’s position on strategic
issues, fulfil the need for materials in English, and
generally increase the proportion of employees
who receive the internal communications.

Chemists mixed hand sanitiser
for health care needs
THE SWEDISH HEALTH CARE system has been

experiencing a shortage of disposable articles
and alerts have been issued regarding this
problem which has arisen as a consequence of
the coronavirus pandemic.
Lennart Bergström, professor at the
Department of Materials and Environmental
Chemistry, wanted Stockholm University to
act on this. He contacted Berit Olofsson, a
professor of organic chemistry and section
dean, and asked what could be done. She
then contacted the Danderyd Hospital in
Stockholm to find out what urgent needs
they had. The hospital reported shortages of
hand sanitiser and certain other protective
equipment. March 17 Berit Olofsson sent out
a request to the natural science departments
at the University to find out what disposable
equipment they had, which could immediately
be sent to the medical service.
In the e-mail from the dean to the departments, there was a request regarding how
much could be spared of the alcohols ethanol
and isopropanol, hydrogen peroxide, glycerol,
as well as medical containers and bottles.
When Prof. Olofsson received a reply from
the hospital, stating that hand sanitiser would
be especially useful if the University were to
manufacture it, the collection of the above
ingredients for alcohol production started.
An e-mail went out to the different chemistry
departments giving the instruction to start
production of hand sanitiser, together with
a request concerning which employees were
available to carry out the work.
In the afternoon, the production of hand
sanitisers began in two laboratories. At the
same time, the collection of disposable articles
and bottles of hand sanitiser began. The same
night, Danderyd Hospital was able to collect,
among other things, three large boxes with
hand sanitisers in pump bottles, 200 gloves,
40-50 face masks, 200 face masks and 30
litres of hand-made hand sanitiser.

Noted by media and government
The production of hand sanitiser continued.
Several departments at the University have
donated ingredients for hand sanitiser. The
University’s internal supplier, SU Butiken,
has donated most of its ethanol stock to the
production of hand sanitiser and has also sent
disposable gloves to the Danderyd Hospital.
Cleaning staff at the University have collected
bottles of hand sanitiser placed around the
University so that they can be sent to the
health care service.
The initiative has received attention in both
traditional media as well as in social media.
Matilda Ernkrans, the Swedish Minister of
Higher Education and Research, has tweeted
about it, and urged other universities to
follow Stockholm University’s example. The
Minister also invited those responsible for the
production to a video meeting in which she
thanked them for their efforts and the Mayor
of Stockholm, Anna Körnig Jerlmyr, visited
the chemists.
Almost 22,000 liters of hand sanitizer
Up until Easter four labs produced hand
sanitisers. Deliveries of ethanol were secured
by GE Health/Cytiva and a tanker truck from
Absolut Vodka has also been delivered. By
Easter chemists had produced and delivered
nearly 22,000 liters of hand spirit.
At an early stage, Berit Olofsson called on
other Swedish universities and companies to
give support to the health care system to cope
with the situation. Within a few days production of hand sanitisers was also started at
Umeå University and Lund University, among
others.
Read a longer article and watch a film on
the SU web. Search for “Stockholm University
chemists mix hand sanitiser for current health
care needs”.

STOCKHOLM UNIVERSITY has
been granted research funding
from the EU to develop antiviral treatment for the new
coronavirus. The project is led
by Anna-Lena Spetz, professor
of immunology at the Department of Molecular Biosciences,
The Wenner-Gren Institute.
“By developing a broad-spectrum antiviral
treatment, we are simultaneously building
preparedness for future epidemics, when
the next animal-human viral transmission
occurs,” says Anna-Lena Spetz.
In January, the European Commission
announced a total of EUR 10 million in
research grants to meet the great need for
covid-19 research on vaccine development,
treatment and diagnostics. Due to the urgent
need for new knowledge, an additional € 37.5
million was released and 17 projects with 136
research teams have now been selected.
The Fight-nCoV project, which includes
Stockholm University, will receive € 2.8
million, which will be used to develop a new
type of antiviral treatment with effect against
the new corona virus, but also against other
viruses that attack the upper airways, such as
the RS virus.
With these funds, research teams in
Germany, Denmark, France and Sweden will
work together to test the effect of drug
candidates on the new coronavirus SARSCoV-2, which produces the disease covid-19,
in test tubes and in animal models. FightnCoV, which is expected to last for two years, is
based on several years of previous research.

Nordic Latin
American Institute
inaugurated
FOR OVER FIFTY YEARS, there have been talks

and plans about creating a Nordic Latin
American Institute. Now the dream is ful
filled and the Institute has been inaugurated
at Stockholm University.
The Institute of Latin American Studies
at Stockholm University recently changed
its name and has now a Nordic profile with
the new name “the Nordic Institute of Latin
American Studies (NILAS)”. The Institute
is intended to be a platform for Nordic
collaborations in Latin American studies.
This applies primarily to Latin America
and the Nordic countries, but also between
Nordic centres and Latin American-oriented
universities and institutes in other parts of
the world.
On 4 March, the official inauguration of
the Institute was attended by, among others,
several Latin American ambassadors to
Sweden, representatives from the Finnish,
Spanish and French embassies as well as
representatives from the Swedish and Danish
foreign ministries.
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Annika Lantz
Annika Lantz är professor vid Psykologiska
institutionen. Hennes forskning är inriktad
på ledarskap och arbetsorganisatoriska
lösningar och då framförallt grupporganiserat
arbete. Hon har nyligen kommit ut med
boken ”The problems with teamwork
and how to solve them”. Boken kommer
snart även ut i en svensk version hos
Studentlitteratur.

Blir det alltid bättre när
vi gör saker tillsammans?
Är det fler än jag som tyckte det var rätt
skönt när ett antal möten ställdes in och vissa
grupparbeten gick på sparlåga när coronaviruset ändrade våra arbetsrutiner? Att inte
sjunga samarbetets lov är politiskt inkorrekt,
trots att forskning och vår egen beprövade
erfarenhet säger att dåliga samarbeten är
sämre än inget samarbete alls och att de
positiva effekterna av teamarbete är små till
måttliga när teamet har de bästa förutsättningarna och samspelet fungerar optimalt.
Och då inkluderas ledarskap, komplexa
uppgifter, autonomi, att arbetet inte kan
göras individuellt, kollektivt lärande, att det
finns samsyn om hur saker ska göras, tillit,
smidig koordination och anpassligt samspel.
Bland annat.
Corona ändrade våra rutiner. Det blev
virtuella samarbeten och home office. Det
kanske är så vi ska ha det i framtiden?
Effektiva möten, fokus på uppgiften och ingen
belastande personkemi. Men forskning har
visat att virtuella team är mindre effektiva än
team där man träffas fysiskt. Hur kommer det
att bli när vi begränsar det sociala? Mindre
tid läggs ner på att tydliggöra förväntningar
och roller vilket ökar förekomsten av konflikter om hur man ska arbeta. Det är lätt att
missbedöma varandras arbetssituation och
följden blir att man backar upp varandra
mindre. Brist på direkt kontakt och socialt
umgänge minskar möjligheten att lära känna
varandra och bygga förtroende. Litar man
inte på varandra samarbetar man mindre
och delar inte lika mycket information.
Tillbringar man litet tid tillsammans är det
svårare att utveckla en känsla av sammanhållning och styra arbetet mot ett gemensamt
mål. Virtuella team har större svårigheter
med koordinationen och behöver mera
ledning än vanliga team.

Forskningen om teamarbete visar att effektiv
kommunikation till två tredjedelar handlar
om arbetet och en tredjedel är socialt utbyte.
Och då var vi där igen. Att det är en arbetsuppgift att vara social. Effektiva samarbeten
kräver tid för att reflektera och prata om både
arbetet och hur vi har det med varandra.
Samsyn om mål, rutiner och hur vi bäst samarbetar skapas inte av sig självt, och ledarlösa
grupper kräver att teamet har förmåga att

Vad sägs om färre
informationsmöten
och konferenser?
Och samarbeten
när vi vet vad de
ska tjäna till?
kollektivt utföra ledaruppgifterna. Så det kan
bita sig i svansen med Zoom och home-office.
Välkommen tillbaka till den improduktiva
sociala vardagen, men kanske vi har något att
ta med oss när vi ska återgår till arbete ”in
real life”? Vad sägs om färre informationsmöten och konferenser? Och samarbeten när
vi vet vad de ska tjäna till? Samarbete när det
fungerar gör det roligt att gå till jobbet och
att vi jobbar smartare och mera effektivt,
men skapar vi de förhållanden som krävs för
våra studenter och för oss själva? Det är en
pedagogisk fråga och en arbetsmiljöfråga
också för studenterna. Att göra rätt saker
på rätt sätt skapar motivation och mervärde.
Apropå vår målstyrda och lärande
organisation där ”teamwork is a pillar
for learning and innovation”.

