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Georg Granér: Redaktörens ruta Editor’s Corner 
 
Välkommen till årets andra nyhetsbrev! Här hittar ni senaste nytt från vår rektor, tankar kring 
Strömstad akademi och pedagogik från vår prorektor Bodil Frisdal, samt information om AAS från Stig 
Svallhammar. Dessutom finns två korta beskrivningar under rubriken Så vill jag ha min Strömstad 
akademi. Ni är alla välkomna att presentera era förslag på strategi under denna rubrik i kommande 
nyhetsbrev, hör av er till t.georg.graner@gmail.com. 
 
 

Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor 
 
Bästa ledamöter, vänner, Dear Fellow Friends! 
 
Ni önskas alla välkomna till ett nytt aktivt år med Strömstad akademi: Strategimöte 25-27 april, 
Akademisk högtid 23-25 juni. Inbjudan skickas ut i respektive mars och maj. 
     Sen sist har 10 ledamöter + 2 gäster träffats i Uppsala 12/2 och 4 ledamöter i Falun 14/2. 
Redaktionskommittén för AAS träffades i Uppsala 12/2. Den 27/2 ska först spaningsledningen för 
Barnbarnens århundrade träffas i Strömstad och sedan ska Gunnar Windahl och jag presentera 
akademin och vår verksamhet för Strömstads kommunfullmäktige. Den 28/2 har vår styrelse möte i 
Göteborg 
     Projektet Barnbarnens århundrade, en framtidsstudie rullar på. 33 spanare har anmält sig och av 
dessa har 30 rapporterat sitt tema. Synopsi förväntas till slutet av februari; hittills har 11 skickats in. Du 
som vill haka på med en spaning på tema som du bestämmer själv är fortfarande välkommen, men jag 
ber dig skynda på och sända både temaförslag och synopsis till mig. 
 
I welcome you to a new active Strömstad Academy year: Strategy meeting 25-27 April, Academic 
Festival 23-25 June; invitations will be sent out in March and May, respectively. 
     Since you got the last Newsletter reached you, 10 Fellows and 2 guests met in Uppsala 12/2 and 4 
Fellows in Falun 14/2. On 27/2 The Scout leaders of The Century of Our Grandchildren will meet in 
Strömstad, and then Pro-Rector Gunnar Windahl and myself will present Academy activities to 
Strömstad City Council. Our Board will meet 28/2 in Göteborg. 
     The project The Century of Our Grandchildren, a future study is running well. 3s Scouts have joined 
out of which 30 have reported their theme and 11 written a synopsis. You who would like to join with a 
theme of your own choice are still welcome to do so, but I ask you to send your suggested theme plus 
a synopsis asap to me. 
 
 

Bodil Frisdal: Från Er prorektor 
 
Framtidens skola - en utmaning för Strömstad Akademi. I senaste numret av nyhetsbrevet togs 
problemen i skolans värld upp utifrån den så kallade Pisa-rapporten. Som bekant är denna en 



sammanställning av hur väl olika länder lyckats med undervisningen i matematik, läsförståelse och 
naturvetenskap. En fråga som ställdes var: ”What makes schools successfull?” Resultatet visar att 
Shanghai ligger etta på listan, tätt följt av Singapore, Hongkong, Sydkorea, Japan och Taiwan …först 
på plats 37 (av 65)  kommer Sverige. 
 
Som pedagog bekymrar detta inte mig ett dugg! Inte minst med tanke på vad som framkommit 
rörande hur eleverna i dessa länder mår och lever med ”piskan på ryggen” i stället för som i Sverige, 
där lärarna strävar efter att se eleven ur ett helhetsperspektiv, det vill säga som fysisk, psykisk, social 
och andlig varelse med förmåga till lyhördhet och självständigt tänkande. 
 
I och med att Pisa-rapporten kom, utbröt panik bland politikerna och de började genast skylla på 
varandra. Vår utbildningsminister pressades hårt. Med svetten i pannan, lovade han ”ökad disciplin” 
bättre ”ordning och reda” i klassrummet och en återgång till hur förhållandena var när han gick på sin 
skola för cirka 40 år sedan! För att få flest väljare till nästa val överbjöd politikerna varandra med hur 
många miljoner av våra skattepengar, som skulle läggas på fler lärare, fler lärarledda lektioner, mindre 
klasser, mer välutbildade lärare osv  
 
Att detta inte löser problemen bevisas av att bland andra Peru har mer undervisningstid än både 
Sverige och Shanghai. Finland som kom på plats nummer 7 hade varken mer undervisningstid eller 
läxläsning än de flesta svenska skolor. 
 
Det går således inte av Pisa-rapporten att se något samband mellan undervisningstid och resultat. 
Problemet är att kvantitativa studier av den här typen inte visar vad som verkligen händer i 
klassrummet. 
 
Skolverket medger i en rapport att ”utökad tid inte automatiskt leder till bättre resultat”. I stället ser de 
lösningen i att lärarna vidareutbildar sig i att lära ut på ”rätt” sätt. 
 
Detta låter ju enkelt och bra, men vad är ”rätt” sätt?  
 
Detta är en fråga för ledamöterna i Strömstad Akademi att fundera över, Att bara skriva om det vi kan 
och vet är inte tillräckligt. Vi måste tänka ett steg längre och sätta oss in i hur den värld, som våra 
”barnbarn” ska leva i, kommer att se ut. En sak är säker och det är att tekniken har kommit för att 
stanna och utvecklingen går i en rasande fart. Mängder med nya vetenskapliga artiklar publiceras 
varje dag på nätet. De traditionella skolböckerna kommer, att på sikt bytas ut i riktning mot mer 
nätbaserat lärande. Läxor och kunskapsprov i dagens och gårdagens bemärkelse kommer inte att 
finnas.  
 
Det våra barnbarn och framtidens elever måste bli bra på är att söka och kritiskt värdera kunskaper, 
sätta kunskaperna i ett sammanhang, vara flexibla och sist men inte minst utvecklas och uppmuntras 
till att tänka ”lateralt” det vill säga i nya kreativa och tidsanpassade banor.   
 
Hur detta kan förverkligas blir en spännande utmaning för Strömstad Akademi 
 
En bra studiemiljö innebärande att eleverna känner sig trygga och att deras potential tas tillvara och 
uppmuntras är en förutsättning för ett gott lärande. Detta har nu även funnit stöd genom senare tidens 
hjärnforskning. 
 
Lärarrollen från ”chef och ordningsman” till ”lyhörd ledare, inspiratör och förebild” kommer 
”barnbarnen” att behöva. Hur kan detta förverkligas? 
 
Här finns verkligen frågor för akademiledamöterna att ta tag i. Visst stämmer det att vi utgör en 
enastående potential när det gäller kunskaper och erfarenheter inom nästan alla tänkbara områden. I 
projektet ”Barnbarnens århundrade” kommer ledamöterna i Strömstad Akademi att skriva ned de 
kunskaper, som de anser kunna komma till nytta i en framtida värld. Detta är tänkt att bland annat 
resultera i en bok och utgöra underlag för utbyte och reflektioner ledamöterna emellan.   
 
Härefter går processen vidare…: Vid ett antal tillfällen i vår och i höst samlas vi för att ta del av 
varandras tankar med frågeställningen:  
 



”HUR? kan våra kunskaper och erfarenheter, integrerad i en framtida värld, komma våra ”barnbarn” 
till nytta?  
 
Min personliga åsikt är att det inte bara är den kunskapsmängd vi sitter inne med utan det unika i att 
våra hjärnor har utvecklats för att nu på ett speciellt sätt ha förmåga att se helheter, nya kombinationer 
och sammanhang . 
 
Detta menar jag är fullt möjligt om vi är lyhörda och lyssnar såväl inåt som utåt  samtidigt som vi tittar i 
backspegeln och ser framåt…. 
 
 

Så vill jag ha min Strömstad akademi 
 
Georg Granèr: 
Helst av allt vill jag att SA blir en mycket modern internetanvändande organisation. Det går att skapa 
demokratiska organisationer som är extremt billiga i drift - i vårt fall skulle det inte kosta något extra 
alls. Ja, förutom mer eller mindre tid och engagemang från ledamöter även utanför styrelsen. Ett 
alternativ är naturligtvis att få fatt i de pengar som krävs för att anställa någon som driver runt det 
administrativa maskineriet på gammalt hederligt sätt. Dock, pengar är alltid makt och den kanske 
viktigaste egenskapen hos de internetbaserade systemen för administration av "communities" är just 
att inflytandet hamnar direkt hos medlemmarna. 
 
Jag är väl medveten om att just vi i SA har en hel del internutbildning kvar innan vi kan förverkliga 
dessa idéer, men om viljan finns så går det. Fast vill vi ha ett SA med en så decentraliserad makt som 
möjligt? Det kanske inte alls är önskvärt, skulle det vara bättre att vi i stället såg på SA som ett 
forskarhotell, fortfarande ideellt, men där ledamöter kan köpa tjänster. Istället för demokrati får den 
interna marknaden avgöra vilka uppgifter SAs administration ska utföra. Jag kan förvisso leva med 
detta också, så länge det finns en grundtjänst till samma årskostnad som nu. 
 
Skälet till att jag inte föreslår att vi fortsätter som förut är att jag anser att ideella föreningar är alltför 
beroende av enskilda individer och jag vill att SA ska vara en robust och seglivad organisation!  
 
 
Lars Broman: 
Strömstad akademi har utvecklats fantastiskt under sina drygt fem år med många aktiva och många 
stödjande ledamöter och med flera intressanta aktuella projekt. Vad mera kan man önska sig? Kanske 
ackreditering, kompletterande extern finansiering, utökat samarbete med akademiska institutioner, fler 
ledamöter från utanför Sverige, bättre arbetsfördelning inom styrelsen och varför inte en ny 
webmaster. När man nu får önska./Lasse. 
 
 

Stig Svallhammar: För AAS redaktionskommitté 
 
REDAKTIONSKOMMITTÉN FÖR ACTA ACADEMIAE STROMSTADIENSIS (AAS) 
 
Redaktionskommitténs möten 
Den nya redaktionskommittén för akademins skriftserie AAS hade sitt första sammanträde i Uppsala 
den 22 november 2013. Närvarande var de ledamöter som dittills hade utsetts av styrelsen, nämligen 
Lars Broman (adjungerad), Anders Gustavsson, Anders Steene och Stig Svallhammar. Vid det 
senaste mötet, den 12 februari 2014, beslutades att nominera Ernst van Groningen som ytterligare 
kommittéledamot. Ledamöterna i redaktionskommittén utses formellt av styrelsen. 
 
Övergripande riktlinjer för publicering i AAS och för kommitténs arbete fastställdes vid styrelsemöte 
den 24 juni 2013 (se hemsidan). Kommittén har enats om att fördela arbetet i huvudsak efter 
kompetensområden, enligt nedan. 
 
Ledamöternas kompetens-/bevakningsområden: 
 Lars Broman (adj):  naturvetenskap 
 Ernst van Groningen:  naturvetenskap  



 Anders Gustavsson:  humaniora 
 Anders Steene:  beteendevetenskap, samhällsvetenskap 
 Stig Svallhammar:  samhällsvetenskap 
 
Lars Broman kvarstår som adjungerad efter att ytterligare en ordinarie ledamot utsetts av styrelsen. 
Kommittén kan själv adjungera andra personer att delta i arbetet, exempelvis vid behov av särskild 
kompetens. Stig Svallhammar fungerar som sammankallande i kommittén, vars ledamöter har som 
målsättning att träffas fysiskt ett par gånger per termin.  
 
Publicering i akademins skriftserier 
Publicering av material i akademins serier står öppen för alla ledamöter. Finns flera författare till verket 
måste åtminstone en av dessa vara ledamot av akademin. 
 
Det finns två publiceringsnivåer:  
1) publicering som allmän skrift/artikel i akademins öppna skriftserie, och  
2) publicering som skrift/artikel i AAS.  
 
Författaren föreslår själv vilken kategori som han/hon önskar publicera sig i. Saknas sådana 
önskemål, faller manuskriptet under kategori 1) och därmed utanför AAS-redaktionens bedömning. 
 
AAS-manuskript skall, för att kunna antas till granskning, vara språkligt fullgångna, försedda med 
abstract, nyckelord och innehållsförteckning, samt referenser. Systemet för det senare avgörs av 
författaren. Vi förutsätter att publicering sker på svenska, norska, danska eller något av de större 
världsspråken, som engelska, tyska, franska och spanska (se vidare styrelsens anvisningar). 
 
 
Hantering av manuskript till AAS 
AAS-manuskript skickas (helst i digital form) till Stig Svallhammar, som föreslår vem som utför 
granskningen. Granskningen, som normalt utförs av en av kommitténs ledamöter, skall omfatta en 
allmän bedömning av manuskriptets lämplighet för publicering. Det är således inte en referee-
granskning. (Om sådan önskas måste detta anges särskilt). Redaktionens främsta uppgift är att 
stoppa ren ovetenskaplighet, men den skall lämna ”högt till tak” vid bedömning och hellre fria än fälla. 
Strömstad akademis roll är möjligen att släppa fram och ge luft även åt sådana spörsmål och tankar, 
som inte ligger inom respektive ämnesområdes mer etablerade frågor och ståndpunkter. Detta är i alla 
fall nuvarande kommittés mening.  
 
Populärvetenskapliga och översiktliga artiklar, som kan antas nå en större läsekrets, välkomnas 
särskilt. Än så länge sker publicering över nätet, men vi kan tänka oss att ge ut även tryckta alster 
framöver. Detta är förstås en kostnadsfråga, men vi undersöker marknaden och gör förfrågningar hos 
tänkbara samarbetspartners. 
 
Tillströmningen av nya bidrag har varit relativt god på senare tid, vilket är lovande. Redan publicerade 
skrifter i AAS-serien framgår av akademins hemsida. 
 
Registrering och sökbarhet 
 
Det är angeläget att akademins publikationer finns sökbara i DIVA och att uppsatser inom 
energiområdet registreras i ETDEWEB. Våra publikationer finns ännu inte med i LIBRIS, men vi 
arbetar på att en sådan registrering kan ske. Kommittén överväger att framöver ge ut pressreleaser 
när akademin publicerar något nytt av mer allmänt intresse. På dagordningen står vidare att upprätta 
en förteckning över kulturrecensenter/-skribenter i rikspressen och redaktionen tar gärna emot tips på 
personer, som kan tänkas vara intresserade av våra publikationer. 
.  
Käre/kära akademiledamot! Fatta pennan och ge oss Ditt bidrag till AAS! 
 
För AAS redaktionskommitté 
 
Stig Svallhammar 
 


