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Rana Al Bitar
gör praktik vid
zoonoslaboratoriet
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Jag har så många planer för
hur jag vill gå vidare med
mitt liv. Helst av allt vill jag doktorera, gärna i den här gruppen,
och min dröm är att någon gång
få fast anställning vid Uppsala
universitet. RANA AL BITAR, PRAKTIKANT sid 6.
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INFRASTRUKTUR EN
FRAMTIDSFRÅGA

”Forskning har
inom många
områden blivit en
materialsport,
där nationellt och
internationellt
samarbete
behövs alltmer.”

SVERIGE ÄR EN kunskapsnation.
Vi har en historia av innovationer
och nytänkande. F
 orskningen
och utbildningen av i dag k
 räver
ofta avancerad och kostsam ut
rustning. Vi bygger ut för att
hantera behoven och för att k
 unna
bibehålla och stärka vår ställ
ning som ett av världens främsta
lärosäten.
Universitetets infrastruktur
befinner sig i ständig utveckling.
Avancerad utrustning köps in och
anpassas, Ångström planeras att
byggas ut, Carolina får en ny e ntré,
ett nytt förvaltningshus är snart
färdigt, nya gästforskarbostäder
kommer till och så vidare. Univer
sitetet expanderar och förbättrar.
Vissa frågar sig säkert om allt det
ta behövs.
Vi måste fortsätta utvecklas. Men samtidigt kan
inte Uppsala universitet på egen hand skapa förut
sättningar för alla discipliner. Forskning har inom
många områden blivit en materialsport, där nationellt
och internationellt samarbete behövs alltmer, men
också bättre gemensamt utnyttjande av resurser inom
universitetet. Vi kan inte r äkna med att samtliga ex
pertisområden ska kunna hitta sina forskningsmiljö
er på cykelavstånd. D
 enna insikt blir alltmer utbredd
inom svensk vetenskap. Det p
 ågår ett omfattande ar
bete med att s amordna och prioritera forskningsin
frastruktur på nationell nivå. Vårt rektorsråd Joseph
Nordgren är aktiv i detta och leder även en arbets
grupp inom universitetet.
MAX IV I LUND som invigdes på årets längsta dag i
s omras är ett exempel som många känner till. ESS är
ett annat. SciLifeLab som vi leder tillsammans med
de tre Stockholmsuniversiteten tillhandahåller ypper
lig forskningsinfrastruktur till forskare i hela S
 verige
och är ytterligare exempel på hur vi tar ansvar och
delar med oss. Också när det gäller databaser, arkiv
och samlingar krävs samarbete med andra universitet.
Mycket gör vi inom de ramar vi har i dag, men i
vårt inspel till forskningsproppen lyfte vi infrastruk
turen som den framtidsfråga den är. Nu i höst ska
forskningsproppen komma. Vi hoppas att regering
en har lyssnat på våra behov att öka basanslagen för
att kunna ta ansvar för infrastrukturfrågan – inte bara
för våra egna forskare utan för många forskare i hela
landet.
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I KORTHET

Flaggan utanför Geocentrum var h
 issad
och Hambergsalen fullsatt när Kevin
Anderson, Uppsala universitets andra
gästprofessor på Zennströms klimat
professur, höll sin första föreläsning vid
Uppsala universitet. Symposiet inleddes
med ett välkomsttal av rektor Eva Åkes
son där hon bland annat tackade profes
sor Doreen Stabinsky, Kevin Andersons
företrädare på professuren, för hennes

arbete. Även entreprenören Niklas Zenn
ström var på plats och höll ett anförande
där han uppmanade studenterna att vara
innovativa och våga tro på sina idéer:
– Ni kan förändra världen, slösa inte
bort möjligheten.
Niklas Zennström är alumn vid Upp
sala universitet och finansierar genom en
tidigare donation den tioåriga professu
ren i klimatledarskap. Han deltog senare
samma dag i ett samtal om entreprenör
skap på Ångströmlaboratoriet.
Kevin Andersons föreläsning hade
rubriken ”Climate Change: A Parisian
Tale of Triumph and Tragedy”. Han
illustrerade effektivt med hjälp av siff
ror och diagram den stora klyfta som

n Uppsala universitet försvarar sin

position som ett av de 100 bästa
universiteten i den senaste rankningen från Jiao Tonguniversitetet i Shanghai. Där hamnar Uppsala
universitet på plats 60 som ett av tre
svenska lärosäten på topp 100.
– Shanghai-rankingen har stort
globalt genomslag och det är roligt
att vi håller och till och med stärker
vår fina position på den listan, säger
prorektor Anders Malmberg.
Förra året fanns Uppsala universitet med på plats 61. De två andra
svenska lärosätena som ligger högt
på Shanghai-rankingen är Karolinska
Institutet (plats 44) och Stockholms
universitet (plats 81).

finns m
 ellan ambition och handling i
klimatsammanhang. Han pekade också
på vad som krävs för att vi ska lyckas
hålla klimatmålet om en global tempe
raturökning under två grader. Det inne
bär bland annat att vi drastiskt måste
minska efterfrågan på energi och att 80
procent av de fossila bränslena måste
stanna i marken.
Kevin Anderson är professor i energi
och klimatförändringar vid University
of Manchester samt biträdande chef vid
Tyndall Centre for Climate Change Re
search. Han är en av Storbritanniens mest
erkända och uppmärksammade klimat
forskare och har lång erfarenhet av att
kommunicera klimatvetenskap till be
slutsfattare, näringsliv, civila samhället
och media.
Han har banat väg för forskningen om
så kallade koldioxidbudgetar och om
ställningen av olika samhällssektorer till
acceptabla utsläppsnivåer utifrån poli
tiskt överenskomna mål. Själv har han,
av miljöskäl, inte flugit på tolv år.
Josefin Svensson

n En nyhet inför höstens mottagande av
nya studenter var direktsändningar via
appen Periscope i samband med välkomnandet av internationella studenter
på Arlanda.
– Vi har omkring 1 600 studenter som
kommer hit från hela världen. De har anhöriga som är nyfikna på hur de har det
och som uppskattar att se att de kommit
fram välbehållna, berättar Joachim Ekström, projektledare vid avdelningen för
kommunikation och externa relationer.

Sändningarna är en del av universitetets marknadsföringsstrategi där man
vill erbjuda upplevelser av universitetet
och studentlivet.
– Studenterna har varit j ättepositiva.
Det här är väldigt nytt och jag känner
inte till något annat universitet som gör
livesändningar av det här slaget, säger
Joachim Ekström.

Sändningarna kan även ses i efterhand
på www.periscope.tv/UU_University
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Direktsänt välkomnande av internationella studenter
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Klimatföreläsning
drog storpublik
Uppsala universitets nya gäst
professor i klimatledarskap,
Kevin Anderson, lockade ett stort
antal åhörare till Geocentrum när
han i slutet av augusti höll sin första föreläsning vid universitetet.

Stärkt position
på topp 100-lista
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Kevin Anderson är Uppsala
universitets andra gästprofessor på Zennströms
klimatprofessur.

Rektor Eva Åkesson välkomnade nya
studenter vid mottagningen på Uppsala
konsert och kongress i slutet av augusti.
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STUDENTER HAR ANTAGITS TILL
HÖSTENS KURSER OCH PROGRAM VID UPPSALA UNIVERSITET.

Antalet antagningar efter a
 ndra urvalet
hade minskat med en procent jämfört
med förra året. De program som är
svårast att komma in på är psykologprogrammet, läkarprogrammet,
kandidatprogrammet i fysik, juristprogrammet, ekonomie kandidat
programmet, politices kandidatprogrammet och apotekarprogrammet. De
grundkurser på heltid som är mest
populära är psykologi, retorik, stats
kunskap och företagsekonomi.

Hjälp en student!
n För många nyanlända studenter
är bostadssituationen akut i början
av terminen. Uppsala universitet
vädjar därför till alla som har ett extra rum att hyra ut det till en student.
I Uppsala sker bostadsförmedlingen
via bostadsportalen studentboet.se.
I Visby kan den som har en bostad
att hyra ut kontakta studentkåren
Rindi på boende@rindi.com.
UNIVERSEN 4 — 2016
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AKTUELLT/DIGITALA RESURSER I UNDERVISNINGEN

MOOCS ELLER MOOCAR?
Akronymen mooc (massive open
online course) som benämning för öppna
nätbaserade kurser började användas
i USA och har spritts över världen. Hur
den kan användas i svenska språket är inte
självklart, men Språkrådets preliminära
bedömning är att på svenska använda
termen mooc med svensk böjning, det vill
säga moocar i plural. Men terminologin är
ännu inte vedertagen och uttrycken
moocs, moocar samt öppna
nätbaserade kurser används
ofta synonymt.

Mats Cullhed,
pedagogisk utvecklare,
är en av de som
jobbar med Uppsala
universitets moocar.

Snart premiär för
öppna nätkurser
I höst drar Uppsala universitets
första öppna nätkurser igång.
De tre pilotkurserna ska genomföras i två omgångar för att sedan
utvärderas. Målet är bland annat
att lära sig mer om hur storskalig digital undervisning fungerar
i praktiken och att öka känne
domen om Uppsala universitet.
Sedan i mitten av juli är det möjligt att
anmäla sig till Uppsala universitets första
mooc. Kursen handlar om antibiotika
resistens och startar i början av oktober.
Den åtföljs av ytterligare två kurser som
ges i november där den ena handlar om
klimatledarskap och den andra om eko
nomiska kriser i ett historiskt perspektiv.
Begreppet mooc (massive open on
line course) rönte stor uppmärksamhet
för några år sedan, bland annat efter att
190 000 personer anmält sig till en kurs
om artificiell intelligens som startades av
Stanford University.
Sedan dess har antalet öppna nät
kurser fortsatt att öka, även om rubri
4
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kerna numera inte blir riktigt lika stora.
– Hos oss väcktes tankarna redan 2012
i samband med samgåendet med Högsko
lan på Gotland där nätbaserad utbildning
lyftes fram som ett viktigt område, berät
tar Mats Cullhed, pedagogisk utvecklare
vid avdelningen för kvalitetsutveckling.
DET VAR VID DEN TIDEN moocar började
växa internationellt och det bedömdes
vara tillräckligt intressant för att under
söka vidare.
– Målet med pilotkurserna är bland
annat att vi vill undersöka vad moocar
eventuellt kan tillföra den högre utbild

ningen. De nätbaserade kurserna ger oss
till exempel tillgång till redskap för sta
tistiska analyser som kan ge information
om hur olika typer av inspelat material
fungerar på distans, säger Mats Cullhed.
MED HÖSTENS KURSER VILL man även lyfta
fram områden där Uppsala universitet
står starkt och har en hög kompetens. De
ses också som en del av samverkansupp
giften och kan förhoppningsvis bli en ny
internationell kontaktyta.
– Det är en möjlighet för Uppsala uni
versitet att visa upp vad vi kan och kan
ske kan det också leda till att fler studen

Uppsala universitets moocar
n Antibiotic Resistance:
the Silent Tsunami
Kursstart: 3 oktober 2016
n Climate Change
Leadership
Kursstart: senare i höst
n Understanding

Financial Crisis: B
 usiness
Cycles and Policy
Kursstart: senare i höst
Kurserna ger inga
akademiska poäng och är
öppna för alla intresserade. Anmälan sker via

den externa plattformen
Future Learn: 
www.futurelearn.com
Läs mer: www.uu.se/
om-uu/kvalitetsarbete/
larande/e-larande/mooc/

ter upptäcker oss och söker sig hit, säger
Mats Cullhed.
Men utvecklingen av moocar har inte
enbart välkomnats med öppna armar i
universitetsvärlden.
– Det finns flera anledningar till att
vissa är skeptiska. Den starkaste kritiken
har ofta kommit från lärare som jobbat
med att utveckla distanskursernas pe
dagogik under de senaste 15 åren. De
tycker ibland att mycket som de stri
dit för har försvunnit när man plötsligt
lägger upp kurser som i stort sett sköts
automatiskt. Det har alltså funnits en
tvekan om kvaliteten och det pedago
giska värdet i den här typen av kurser
och samtidigt har man oroats över att
de kan slå ut traditionella universitets
utbildningar, säger Mats Cullhed.
EN ANNAN DEL AV kritiken handlar om
jämlikhet.
– Farhågor har rests om att de som
inte har råd att skicka sina barn till dyra
universitet hänvisas till moocar och för
väntas vara nöjda med det, vilket kan
befästa och permanenta orättvisor, sä
ger Mats Cullhed.
Han tycker själv att debatten i många
fall är alltför polariserad och betonar att
öppna nätkurser bara har funnits i några år.
– Det här är fortfarande ett fenomen
som är väldigt nytt. Man måste ge det tid.
Moocar kan fylla flera funktioner men är
redan ett fantastiskt folkbildningsbiblio
tek som kan stimulera intresse och leda
till att fler fördjupar sig i högre studier.

Josefin Svensson

Temat för 2016 års fria
pedagogiska pris var ”Integrering
av d
 igitala resurser i undervis
ningen”. Det tilldelades David
Black-Schaffer, universitetslektor
vid institutionen för informationsteknologi, som sedan flera år
tillbaka arbetar med att göra
undervisningen mer aktiv.
David Black-Schaffer använder sig av
en pedagogik som kallas ”flipped class
room” där studenterna förbereder sig
genom att se interaktiva föreläsningar i
form av korta filmer före undervisnings
tillfället. Lektionstiden används sedan
till aktiv undervisning. För att under
lätta förberedelsearbetet och möjlighe
terna till uppföljning använder han ett
digitalt verktyg, men det är inte det di
gitala som är grejen.
– Enbart digitalisering betyder ingen
ting. Det är som att säga att papper, som
ju är ett hjälpmedel i undervisningen,
skulle förändra studenternas inlärning.
Det handlar i stället om hur man använ
der hjälpmedlet och utvecklar pedago
giken i klassrummet, menar han.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

FÖR ATT FÖRKLARA VARFÖR han började
förändra sitt sätt att undervisa visar han
en artikel från 2011 som publicerats i
den vetenskapliga tidskriften Science. I
studien har man jämfört studenters re
sultat efter undervisning i form av fö
reläsningar jämfört med så kallad peer

instruction, där studenterna jobbar till
sammans med olika frågor. Resultaten
visar på väldigt stora skillnader där de
som har fått aktiv undervisning klarar
sig mycket bättre.
– När jag såg det här kunde jag inte
bara fortsätta med föreläsningar pre
cis som förut. Det finns nu väldigt stark
forskning som visar att passiv undervis
ning, som till exempel föreläsningar, inte
leder till en bra inlärning. Vi vet nu att
föreläsa inte är detsamma som att un
dervisa.
MED HJÄLP AV DIGITALA verktyg försöker
han göra alla moment i undervisning
en aktiva. Han spelar in filmer på om
kring sju minuter och lägger till inter
aktiva moment. Han visar hur det kan
se ut när han med hjälp av figurer i en
powerpointpresentation förklarar olika
problem. När han har gått igenom ett
moment får studenterna svara på frågor
med olika svarsalternativ som dyker upp

”Den är framför allt viktig
för de svagare studenterna som nu i mycket högre
grad klarar kurserna. Men
även de starkaste studenterna som sköter sig
själva har uppskattat det”
David Black-Schaffer

Josefin Svensson

David Black-Schaffer
vill utveckla pedagogiken
i klassrummet och göra
undervisningen mer aktiv.

FOTO: JOSEFIN SVENSSON

”Att föreläsa är inte
detsamma som
att undervisa”

på skärmen. Studenterna har också möj
ligheter att ställa frågor direkt till lära
ren och de väljer själva om de vill vara
anonyma eller inte.
– Det är viktigt att filmerna är korta
för att behålla koncentrationen. Studen
terna kan sedan gå tillbaka och se dem
igen vid behov och jag får ett underlag
inför lektionen baserat på hur de har
svarat på frågorna. Om många har sva
rat fel på ett visst moment vet jag att
jag bör lägga tid på det under lektionen.
Han lägger numera omkring 20 pro
cent mer tid på att förbereda lektioner
och spela in föreläsningar, men för många
tar det dubbelt så lång tid. Och det är
här han ser en av utmaningarna inför
framtiden.
– Det tar tid, och det är också en an
ledning till varför många drar sig för att
gå över till den här typen av undervisning.
För att komma runt det måste vi stödja
samarbeten mellan lärare och underlätta
genom att dela material med varandra.
Vad tycker andra lärare om den här
metoden?
– Man har testat flipped classroom
både inom vetenskapsområdet för tek
nik och naturvetenskap och inom huma
niora och samhällsvetenskap. Alla tycker
att det innebär mycket jobb, och det gör
det. Vissa tyckte inte om det eftersom
de insåg att studenterna inte lärde sig
så mycket av föreläsningar och det ville
de inte veta. Andra fick känslan av att
de undervisade en distanskurs om de
använde andras filmer.
Och hur har studenterna reagerat?
– De är otroligt positiva, när de väl
kommer över tröskeln och förstår att den
här metoden är bättre för deras inlärning.
Det är framför allt viktig för de svagare
studenterna som nu i mycket högre grad
klarar kurserna. Men även de starkaste stu
denterna som sköter sig själva har upp
skattat det eftersom de märker att de lär
sig mer på lektionerna.

HALLÅ DÄR
MARIA OHLSSON,

universitetslektor vid institutionen
för nordiska språk.

Mer aktiva
studenter
Hösten 2014 fick sex institutioner
vid vetenskapsområdet för huma
niora och samhällsvetenskap medel
för en särskild satsning på tillämp
ning av digital teknik i undervis
ningen. Institutionen för nordiska
språk var en av dem.
1 Hur har ni tagit det här vidare?
– Sedan våren 2015 har jag och
min kollega Ulla Melander Marttala
använt metoden ”flipped classroom”
på kurser i språksociologi. Ungefär
hälften av kursen består av nätfö
reläsningar med inlagda frågor som
studenterna tittar på hemma. Där
efter följer ett seminarium där stu
denterna får arbeta med tillämp
ningar och diskutera stoffet.
2 Varför ville ni testa den här
metoden?
– När satsningen utlystes för
några år sedan lät det som en
spännande och unik möjlighet att
prova på n
 ågonting nytt.
3 Hur har det fungerat?
– Både studenterna och vi lärare
har varit nöjda. Det har fungerat bra
både pedagogiskt och tekniskt. Stu
denterna har uppskattat flexibilite
ten och möjligheten att förbereda
sig för seminarier och examination,
och de har även varit mer aktiva och
fokuserade på seminarierna.
4 Vilka har varit nackdelarna?
– För läraren tar det en del tid
att göra i ordning föreläsningar och
arbetsmaterial, men det har ändå
känts som att det har varit värt
besväret. Som lärare har vi kom
mit närmare studenternas arbete
och inlärning. Det har gett oss in
sikter i vad som är svårt att förstå
för studenterna, och därigenom har
vi kunnat förtydliga och förbättra
undervisningen. Vi tycker att stu
denternas förståelse av ämnet har
fördjupats.
5 Hur går ni vidare nu?
– Vi kommer att fortsätta att
använda den här metoden även det
här läsåret, sedan får vi se hur det
blir.
Josefin Svensson
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Emma Lundin
och Rana Al Bitar på
zoonoslaboratoriet.
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AKTUELLT

HALLÅ DÄR
ANDERS MALMBERG,

prorektor och projektledare för
forskningsutvärderingen
”Kvalitet och förnyelse 2017” (Kof17).

Utvärdering
pågår

Praktikant
med ovanliga
erfarenheter
I fjol sökte 163 000 människor
asyl i Sverige. Många bär med sig
kunskap av stort värde. En av dem
är Rana Al Bitar som tagit den hela
vägen från Gazaremsan till BMC.
Till Uppsala universitet anländer varje
dag tiotusentals anställda och studenter,
men frågan är om inte Rana Al Bitar vid
zoonoslaboratoriet är den som längtar
mest hit av oss alla. Varje morgon vaknar
hon och ser fram emot att ta buss 811
från Alunda till Biomedicinskt centrum
(BMC), men hennes resa började betyd
ligt längre tillbaka än så.
– 2015 lämnade jag, min make och
våra barn Gazaremsan och sökte asyl i
Sverige. Vi försökte snabbt lägga grun
den till ett nytt liv, jag började vid SFI
och gjorde allt för att hitta en praktik
plats. Efter en tid mötte jag en kvinna
inom Svenska kyrkan som tyckte att min
vetenskapliga bakgrund borde vara rele
vant även i Sverige. Hon skickade ut min
meritförteckning – med magisterexamen
i bioteknik och arbete som labbassistent
och med folkhälsofrågor – och efter en
tid svarade Uppsala universitet att de
ville erbjuda mig praktik, berättar hon.
Anna Foyer, chefsadministratör vid
institutionen för medicinska vetenska
6
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per, var den som först tog emot Rana Al
Bitars CV. Hon kontaktade prefekt Lars
Rönnblom, som bedömde att Rana Al
Bitars kompetens kunde utgöra en för
stärkning vid institutionen, samtidigt
som de såg möjligheten att hjälpa en
asylsökande att närma sig den svenska
arbetsmarknaden.
– Vi vidarebefordrade hennes merit
förteckning till ett antal forskargrupper,
varpå professor Björn Olsen såg att hen
nes profil skulle fungera på zoonoslabo
ratoriet. Den administrativa tidsåtgången
har inom universitetet motsvarat en van
lig praktiktillsättning. Däremot fick jag
ligga på Migrationsverket många gånger
innan jag hittade en kontaktperson som
hjälpte till och totalt tog det två måna
der innan de fick fram ett godkännande,
säger Anna Foyer.
SÅ SNART PAPPERSEXERCISEN gentemot
Migrationsverket klarats av var Rana Al
Bitar redo att påbörja sin praktik vid uni
versitetet och zoonoslaboratoriet. Som
för många andra blev den första tiden i
BMCs labyrintliknande korridorer en
förvirrande upplevelse, men snart fann
hon sig till rätta och hittade även sin
roll i Åke Lundkvists forskarteam under
Tanja Strands handledning.

– Vi rör oss i en internationell miljö
med medarbetare från hela världen och
engelska som arbetsspråk, så ur det per
spektivet är Ranas ankomst inget ovan
ligt. Dessutom har hennes erfarenhet av
vårt fält begränsat behovet av handled
ning, vilket snabbt gjort henne relativt
oberoende. För oss är det en win-winsituation där vår grupp får ett värdefullt
tillskott samtidigt som vi hjälper en asyl
sökande längs vägen mot arbetsmarkna
den, säger Tanja Strand, postdoktor och
koordinator vid institutionen för medi
cinsk biokemi och mikrobiologi.
NÄR UNIVERSEN BESÖKER zoonoslabo
ratoriet visar almanackan sena augusti
och Rana Al Bitar är halvvägs genom sin
praktikperiod. Hon hoppas att få stan
na i Sverige och vid Uppsala universi
tet, men alltjämt är familjens framtid
ett oskrivet blad.
– Jag har så många planer för hur jag
vill gå vidare med mitt liv. Helst av allt
vill jag doktorera, gärna i den här grup
pen, och min dröm är att någon gång få
fast anställning vid Uppsala universitet.
Jag vet att det är en lång väg dit, men den
här praktikplatsen och varje annan dörr
som öppnas innebär ett nytt steg framåt!

Magnus Alsne

1 Arbetet med Kof17 startade
i våras, hur har det gått hittills?
– Förutom massor av planering
har vi informerat om arbetet med
utvärderingen i många olika grup
per. Det har tagits emot väl t ycker
jag. Trots den generella utvärde
ringströttheten så upplever man
att ansatsen är intressant: Att inte
betygsätta forskningen utan i stäl
let undersöka hur vi kan f örbättra
forskningens förutsättningar vid
universitetet. Sedan har det visat
sig vara ett väldigt stort jobb, vilket
gör att det har tagit lite mer tid än
vi trodde.
2 Vad är på gång just nu?
– Förutom att de b
 ibliometriska
analyserna pågår så genomförs en
enkätundersökning under septem
ber månad. Den är öppen till och
med den sista september och riktar
sig till hela vår forskande personal.
Alla som är inblandade i forskning
kommer att få ett mail med en länk
till enkäten där man får svara på frå
gor om hur man uppfattar o
 lika as
pekter av den egna forskningsmiljön.
– Här är det viktigt att man tar sig
tid att svara reflekterat och självkri
tiskt. Poängen är inte att vi ska ge oss
själva bra betyg utan att vi ska få syn
på vad som fungerar b
 ättre och säm
re i våra forskningsmiljöer. Enkäten
skickas ut av företaget Quicksearch
och man svarar anonymt.
3 Vilket är nästa steg i processen?
– När enkätsvaren kommit in
sammanställs de och skickas ut till
respektive institution tillsammans
med bibliometrin. Det blir en del av
underlaget inför de självvärdering
ar som institutionerna ska påbör
ja i november. Hela materialet går
sedan ut till de externa panelerna i
februari.
– Parallellt med det här arbetet
pågår rekrytering av medlemmar till
panelerna. Det blir totalt 19 pane
ler som kommer att besöka univer
sitetet under två veckor i mitten av
maj nästa år.
Josefin Svensson

FOTO: DANIEL OLSSON

Det var full fart på
Campus Gotland under
Almedalsveckan.

Välbesökt i
Almedalen
Internationalisering, flykting
mottagande och integration var
några högaktuella ämnen som
diskuterades av forskare vid
Uppsala universitet under årets
Almedalsvecka.
I år arrangerade universitetet ett trettio
tal seminarier under Almedalsveckan.
Flera evenemang var fullsatta, bland an
nat seminariet om värdet av internatio
nella studenter där rektor Eva Åkesson
var moderator.
Flera höga beslutsfattare satt med i
panelen och som avslutning överläm
nades en checklista till regeringen inför
utredningen om internationalisering av
högre utbildning och forskning.
Stor publik drog även de seminarier
som handlade om livsåskådningsfrågor,
gudstro och tvivel. Även seminariet om
mänskliga rättigheter och funktionsned
sättningar lockade många intresserade. I
efterhand har nära 500 personer tittat
på webbfilmen ”Mänskliga rättigheter

för alla?” vilket är rekord för universite
tets Almedalssändningar.
Nätverket U-Fold, som arbetar med
frågor relaterade till läkemedels- och drog
beroende, hade som tidigare år arrangerat
en mängd seminarier som främst hand
lade om beroendeproblematik och droger.
En annan av universitetets aktiviteter
som hängt med sedan 2013 är ”Morgon
soffan” där aktuella forskare intervjuas un
der halvtimmeslånga samtal varje förmid
dag. Samtalen drog ett trettiotal åhörare
varje gång, men många fler har tittat på
webbfilmerna i efterhand. Varje program
har mellan 300 och 400 visningar på UU
Play, universitets kanal för film på webben.
En annan höjdpunkt under veckan
var universitetets eget mingel som gav
tillfälle att träffa både medverkande och
kollegor under mer avslappnande former.

Universitetets mingel på Björkanderska gården var en av höjdpunkterna under veckan.

Gunilla Sthyr

Se filmerna från universitetets
s eminarier i Almedalen på UU Play:
media.medfarm.uu.se/play

Nästan alla universitetets seminarier direktsändes på webben och går att se
i efterhand via universitetets filmkanal UU Play.
UNIVERSEN 4 — 2016
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Serviceskyldighet
– vad innebär det?
Att vara tillbaka på jobbet efter semes
tern innebär ofta att man har en överfull
inkorg e-post att ta sig an. Ibland har man
kanske tagit itu med det viktigaste under
semestern och sparat mindre brådskande
ärenden till senare. Men vad ingår i uni
versitetets myndighetsuppdrag och hur
snabbt måste man egentligen svara på
e-post? Universen har träffat akademi
ombudsman Per Abrahamsson för att
reda ut begreppen.
– Det finns en ge
mensam värdegrund
för statsanställda som
handlar om god för
valtningskultur. Vi ska
behandla alla lika och
tillämpa förvaltningsla
gen som sätter ramarna
för vår myndighetsverksamhet.
Rent konkret innebär det att univer
sitetsanställda har en serviceskyldig
het. Frågor från allmänheten ska besva
ras inom rimlig tid och vad som anses
rimligt beror på frågans karaktär. Enklare
förfrågningar kan besvaras snabbare än
mer komplicerade ärenden.
– Jag brukar tänka att man ska komma
ihåg vilka som betalar vår lön. Det är
allmänheten, som också förväntar sig
att få svar på sina frågor, säger Per Ab
rahamsson.
Det går alltså inte att strunta i att be
svara e-post som skickats under semes
tern. Däremot kan man meddela att det
kan ta lite längre tid att få svar på sin
fråga i semestertider.
Ett generellt råd från Per Abrahams
son är att se till att vara saklig och kor
rekt i myndighetsutövningen och inte
bli för mycket kompis med studenterna.
– Man ska självklart ha en bra relation,
men också vara formell och korrekt. Här
kan vi se att det brister ibland. Det bru
kar bli bäst om man följer regelverket,
även om det kan vara tråkigt.
I SLUTET AV MAJ anmälde Uppsala stu
dentkår institutionen för immunologi,
genetik och patologi till UKÄ, bland an
nat för att det tagit lång tid för studenter
vid det internationella masterprogram
met i molekylär medicin att få respons
från institutionen och att rättning och
8
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I våras anmälde Uppsala studentkår institutionen för immunologi,
genetik och patologi till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för att
betygsättningen av examensarbeten tagit för lång tid. Kåren ansåg
också att det var svårt att komma
i kontakt med ansvarig personal.
I universitetets myndighetsuppdrag ingår bland annat att frågor
ska besvaras inom rimlig tid, men
vad betyder det egentligen?

betygsättning av examensarbeten dra
git ut på tiden.
– Här har universitetet ett eget regel
verk om studenternas arbetsvillkor och
det är naturligtvis väldigt viktigt att vi
följer det, säger Per Abrahamsson.
Riktlinjerna säger bland annat att ten
tor och annan examination ska vara rät
tade och betygsatta inom högst 25 ka
lenderdagar.
– Rättningen hade dragit ut på tiden
för ett antal studenter. Det är inte ac
ceptabelt så det beklagar vi naturligtvis,
säger Karin Forsberg Nilsson, prefekt vid
institutionen.
Redan innan anmälan kom in hade in
stitutionen ändrat rutinerna, vilket också

innebär större krav
på studenterna att
lämna in sina upp
satser i tid.
– Att det tagit
lång tid hade till viss
del att göra med att
vi varit onödigt flex
ibla med hur länge
man kunde få vänta med att lämna in sin
uppsats, säger Karin Forsberg Nilsson.
Numera har institutionen fasta inläm
ningstillfällen under året för att det ska
vara tydligt för både studenter och lärare.
– Sedan är det viktigt att lyfta frågan
om hur man behåller kvaliteten när man
ska rätta snabbare. UKÄ har bedömt att

masterprogrammet i molekylär medi
cin håller mycket hög kvalitet och detta
handlar om vetenskapliga forskningsupp
satser. Den försenade betygssättningen
har i vissa fall orsakats av att uppsatserna
bollats fram och tillbaka för att uppnå
en acceptabel kvalitet, säger Karin Fors
berg Nilsson.
Numera deltar fler lärare i återkopp
lingen till studenterna och de uppsatser
som lämnades in i slutet av vårterminen
var betygsatta och klara inom 25 dagar.

Josefin Svensson
*Vid Universens pressläggning var
Uppsala studentkårs anmälan under
handläggning vid UKÄ och något beslut
hade ännu inte fattats.
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Karriärvägledare
Maria Tovar och
Emanuel Eriksson,
student.

Ny tentalokal för
studenter med
funktionsnedsättning
n Uppsala universitet ska utforma en

tentamenslokal för studenter med
funktionsnedsättning. Lokalen kommer att öppna på Klostergatan 3 i
Uppsala under vårterminen 2017.
– Det blir en stor förbättring för
studenterna och kommer också att
underlätta för de som arrangerar
tentor för studenterna, säger Catrin
Schulze, samordnare för studenter
med funktionsnedsättning.

Hårdare tag mot fusk
på högskoleprovet

Studievägledningen vid Uppsala universitet provar nya vägar.
Före sommaren började den centrala studievägledningen testa en
ny sorts samtalsmetod: ”Walk and
talk”. Det handlar om att prata och
promenera.
– Vi kom på det när det var så fint väder.
Varför skulle vi inte kunna testa att ha
vägledningssamtal när vi promenerar?
berättar Mikael Wångmar, studie- och
karriärvägledare.
Sagt och gjort. Sedan i juni kan stu

denter boka en walk and talk. Hittills
har en handfull studenter valt att gå på
vägledningspromenad.
Maria Tovar, studie- och karriärvägle
dare, berättar om sin första walk and talk:
– Det var en positiv upplevelse. När
man inte har möjlighet att kolla upp fakta
på datorn så förändrar det samtalet. Det
finns en fördel i det. När vi går bredvid
varandra finns förutsättningar för att det
blir ett mer avslappnat samtal.
Idén är inte unik. Att röra sig under
samtal förespråkas bland annat av väg
ledningsgurun Norm E Amundson från

Quizmed, ett app-baserat
frågesportspel liknande appen
Quizkampen, blir ett nytt, men
frivilligt, inslag i läkarutbildningen. Målet är att stimulera inlärningen av den stora mängd faktakunskaper som en läkare behöver
ha med sig ut i yrket.
– Vi vill erbjuda studenterna ett roligt
och engagerande sätt att lära in och för
djupa kunskaperna om centrala begrepp
inom medicinen, säger initiativtagaren
Ulf Eriksson, professor och lärare inom
läkarutbildningen.
Han provar gärna nya grepp i under
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Läkarutbildningen
lanserar app

visningen och de senaste årens utveckling
av mobilappar väckte idén att utveckla
ett smart och tävlingsinriktat app-base
rat frågesportspel. Och programkom
mittén för läkarutbildningen ställde sig
positiv. De kontaktade FEO Media, fö
retaget bakom appen Quizkampen, där

Studieavgifter följs upp
n Regeringen har gett Universitets-

kanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag
att kartlägga de studieavgifter som
lärosätena tar ut av utländska studenter. Målet är att få en samlad bild
av hur systemet fungerar. UKÄ ska
bland annat undersöka avgifternas
storlek, hur reglerna om återbetalning tillämpas, hur studentmobiliteten har förändrats och hur stipendier har påverkat möjligheterna att
rekrytera studenter.

FOTO: HELENA BACKMAN

På promenad
med en studievägledare

University of British Columbia i Kanada.
– Vi är alla olika. En del tänker inte
bäst när de sitter still. Att promenera
kan vara en sak som får en att slappna
av, säger Mikael Wångmar.
Han och Maria Tovar jobbar tillsam
mans med sju andra vägledare på Upp
sala universitets centrala studievägled
ning. Tillsammans hjälper de studenter
att göra väl underbyggda studie- och
karriärval. Vägledningssamtal hålls en
skilt på telefon, via Skype eller på plats
i samtalsrum. Och numera finns förstås
också möjligheten att boka en vägled
ningspromenad.
– Jag har bara fått positiva kommen
tarer när jag berättat om det här, säger
Maria Tovar.
Intill studievägledningen finns uni
versitetsparken, Universitetshuset och
Museum Gustavianum. I närheten finns
flera av Uppsalas studentcampus.
– Vi kan passa på att ge en bild av
Uppsala samtidigt som vi går, säger Mi
kael Wångmar.

n Två nya ändringar i högskoleförordningen har trätt i kraft som innebär att fusk på högskoleprovet får
allvarligare konsekvenser. Den som
använder otillåtna hjälpmedel eller
på annat sätt försöker vilseleda vid
högskoleprov ska stängas av från
deltagande i provet under två år.
Universitets- och högskolerådet får
även utökade befogenheter att meddela föreskrifter för att stävja fusk.

Matilda Nilsson

man genast tände på idén. Utvecklingen
startade och nu i höst släpps en första
betaversion.
– Vi lärare har gjort flera hundra frå
gor och svar inom våra expertområden,
dessutom har våra studenter på termin
åtta bidragit. Till skillnad från Quizkam
pen har Quizmed även kommentarsmöj
lighet och extra tilläggsinformation som
fördjupar svaren, berättar Ulf Eriksson.
Frågorna är indelade i olika ämnen och
har olika svårighetsgrad. Ämnena följer
innehållet i läkarutbildningen, till ex
empel anatomi, medicin, psykiatri, cell
biologi och mikrobiologi. Man kan tävla
med andra och avancera i svårighetsgrad
och studenterna får tillgång till högre
nivåer ju fler terminer de läst. Hälften
av frågorna kommer att vara ”allmän
intressanta”, 40 procent specifika och
de sista 10 procenten svåra.
Anneli Waara

Föremål nummer ett i bloggen var ett
broderat bokband från 1600-talet.

Bibblan bloggar
n Med anledning av Uppsala universitetsbiblioteks 400-årsjubileum
som ska firas under 2020 och 2021
passar biblioteket på att visa upp
400 föremål ur kulturarvssamlingarna. I bloggen ”400” berättar man i
tur och ordning om utvalda föremål
för att visa på samlingarnas bredd.
Vid Universens pressläggning hade
man hunnit till föremål nummer 18.
Läs mer: 400-blogg.ub.uu.se
UNIVERSEN 4 — 2016
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PÅ JOBBET/SOMMAR

SOMMARLUGN
GER TID
FÖR ANNAT
Juli månad är undervisningsfri för de flesta, men för vissa
medarbetare innebär sommaren inte bara lugn och ro i
hängmattan. Universen tog cykeln och trampade ut till några
olika campusområden för att träffa både studenter och
medarbetare i full aktivitet mitt i sommaren.
SOMMARTID ÄR DET NÄSTAN stiltje på Cam
pus Engelska parken, men några som bara
tar en tillfällig paus är personalen på The
Svedberglaboratoriet (TSL). Tre trappor
ner i källaren, bakom ett flertal låsta dör
rar och bortom krokiga korridorer visar
projektledare Elin Hellbeck och förste
forskningsingenjör Elke Passoth den sto
ra cyklotronen, ett välfungerande maski
neri för produktion av laddade partiklar.
Delar av den har funnits på plats sedan
1949 och den är en imponerande syn.

FOTO: JOSEFIN SVENSSON

Elke Passoth och Elin Hellbeck mäter dos
hastigheten på The Svedberglaboratoriet.
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Elin Hellbeck och Elke Passoth ar
betar i avvecklingsteamet. TSL ska läg
gas ner men det är inte någonting som
är gjort i en handvändning, teamet har
flera års arbete kvar. En stor del av ar
betet består av att göra mätningar innan
material och byggnader kan friklassas. En
annan viktig uppgift är att formulera be
skrivningar av verksamheten.
– Kanske tar det så lång tid som 30 år
innan byggnaderna är friklassade, det vill
säga inte längre är så radioaktiva att de

kräver särskild hantering, och då måste
det finnas utförlig information till de som
kommer efter oss, säger Elin Hellbeck.
PÅ BIOMEDICINSKT CENTRUM (BMC) är det
heller aldrig helt tomt. Några av de som
arbetar i juli är studenterna på sommar
forskarskolan (Sofosko) som provar på
hur det är att vara forskare inom medi
cin och farmaci. I fikarummet på insti
tutionen för läkemedelskemi sitter några
av studenterna tillsammans med Anders

Backlund, professor och en av de kurs
ansvariga för sommarskolan.
– Långt ifrån alla sökande blir antagna,
det är ett relativt litet nålsöga man måste
passera, men vi vill ju att de som kom
mer hit verkligen ska vara intresserade
av att prova på hur det är att forska, sä
ger Anders Backlund.
Gabriella Yousef läser till apotekare
och liksom flera av de övriga deltagarna
hörde hon talas om Sofosko av en slump.
Nu är hon i sluttampen av sin första som
mar och arbetar med att syntetisera en
peptid som ska renas och analyseras.
– Det känns riktig bra nu i slutet av
min första labbperiod. Jag har lärt mig
metoderna så att jag kan jobba mer själv
ständigt, säger Gabriella Yousef.
NÄST PÅ TUR STÅR Linnéträdgården där
trädgårdsmästare Roger Holt tar emot
besökare en solig onsdag i juli. Det är
tydligt att sommaren är den riktiga ar
betstoppen för universitetets trädgårds
arbetare. Rensa ogräs, trimma lindarna
på förgården, vattna, klippa häckar, så
nya plantor, binda upp växter – uppgif
terna är många och i stort sett allt arbete
utförs förstås utomhus. Det är inte bara
rabatter som ska skötas, här finns otaliga
grusgångar där ogräset ska hållas borta.
En trädgårdsmästare måste tänka lång
siktigt och inför årets säsong har man sat
sat mycket på att få till bättre odlings
jord. Förhoppningsvis blir det riktigt bra
till nästa säsong.
– En annan viktig uppgift under som
maren är att samla in fröer. Oftast klipps
hela fröställningen av och läggs i en noga
uppmärkt papperspåse tills det är dags
för rensning och sortering, en typisk vin
tersyssla för mig och kollegorna, säger
Roger Holt.
Campusturen avslutas på Carolina
Rediviva. I entréhallen är det tyst och
lugnt, bara någon enstaka student pas
serar under de minuter som Universen
väntar på bibliotekarie Helena Backman.
Men det är ett bedrägligt lugn, för på
kulturarvsavdelningen är det högsäsong
under sommaren. Hit kommer åtskilliga
forskare som vill grotta ner sig i bibli
otekets samlingar. En forskare från Po
len som var här nyligen hade till exem
pel önskemål om att beställa fram hela
200 volymer, berättar Helena Backman.
– Vi har samlingar som drar folk från
stora delar av världen. Det är färre be
sökare i läsesalarna men de som kom
mer behöver mer hjälp. Det är väldigt
roligt eftersom vi också lär oss mer om
våra samlingar, säger Helena Backman.
Alla har inte möjlighet att komma till
Uppsala, men det är enkelt att hjälpa till
genom att skicka text eller en bild via
nätet. Blir det tid över finns det även en
hel del material som ska katalogiseras.
– Jag har också hunnit smyga igång vår
nya blogg som handlar om att bibliote
ket snart fyller 400 år. Det känns riktigt
bra och vi har redan många som gillar
oss på Facebook, säger en nöjd Helena
Backman. 
Birgitta Sinder Wilén

Anders Backlund hoppas
att studenterna som gått
forskarskolan vill komma
tillbaka som d
 oktorander
om några år.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Gabriella Yousef var
en av studenterna som
deltog i forskarskolan. Här
analyserar hon peptider
i masspektrometern och
kan mycket väl tänka sig
en framtid som forskare.

FOTO: JOSEFIN SVENSSON

FOTO: BIRGITTA SINDER WILEN

FOTO: LARS WALLIN

Sommaren är den riktiga
arbetstoppen för trädgårdsmästare Roger Holt.

För Helena Backman, bibliotekarie vid
universitetsbiblioteket, har sommaren
inneburit en hel del arbete när besökande
gästforskare har behövt hennes hjälp.
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FORSKNING

Professor Peter Bergsten ser
Uppsala Health Summit som ett
bra tillfälle att knyta kontakter både
internationellt och i Uppsala. Här
tillsammans med Marie Dahlbom,
forskningssjuksköterska, och
Anders Forslund, barnläkare.

Samverkan krävs
för att stoppa
barnfetma
Hur kan vi stoppa den ö
 kande
övervikten och fetman bland
barn? Det är temat för toppmötet
Uppsala Health Summit i oktober.
En av de medverkande är Peter
Bergsten, professor i medicinsk
cellbiologi, som leder en EU-satsning om nya sätt att behandla och
förebygga barnfetma.
Så mycket som vart femte barn i Sve
rige har stora problem med vikten, vil
ket leder till följdsjukdomar som typ 2
diabetes och hjärt-och kärlsjukdomar re
dan i unga år. EU-projektet ”Beta-Judo”
undersöker vad det är som händer hos
barnen på cellnivå.
– Det handlar inte bara om hur många
kalorier vi stoppar i oss. Det finns väl
digt många förhållanden som avgör hur
kalori-ekvationen hos en person faller
12
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ut, om det blir plus eller minus, säger
Peter Bergsten.
Forskarna har bland annat studerat
hur fettsyror i blodet varierar hos barn
med fetma och övervikt jämfört med
normalviktiga barn.
– Höga fettsyrenivåer kan vara en bi
dragande orsak till att vissa utvecklar
fetma redan i unga år. En del av dem vi
möter på Akademiska barnsjukhuset är
så unga som tre år.
EN VIKTIG DEL AV arbetet i ”Beta-Judo” är
att finna nya vägar att behandla barnen.
Genom att testa en viss läkemedelsprin
cip på celler i laboratoriet har forskar
na identifierat ett läkemedel som får de
insulinproducerande beta-cellerna att
fungera normalt igen.
– Läkemedlet har testats på 44 barn
med fetma i Uppsala och i Salzburg, pa

rallellt med forskning på cellerna i labo
ratoriet, berättar Peter Bergsten.
– I september avslutas studien och
sedan ska resultaten analyseras. En för
utsättning har varit nära samarbete med
inte minst barnläkare Anders Forslund
och forskningssjuksköterska Marie Dahl
bom vid Akademiska barnsjukhuset.
Forskarna studerar också vad som hän
der vid livets start, i fosterlivet. Redan där

Toppmöte om barnfetma
n Ending Childhood Obesity (Stoppa

barnfetma) är temat för Uppsala Health
summit den 11–12 oktober. Mötet organiseras av Uppsala universitet, i sam
verkan med en rad olika aktörer.
www.uppsalahealthsummit.se

kan miljön vara mer eller mindre hälso
sam för det växande fostret och med mer
kunskap går det att göra tidiga insatser.
Den ökande fetman är något som en
gagerar beslutsfattare såväl i Sverige som
på europeisk nivå och även inom Världs
hälsoorganisationen (WHO), som i fe
bruari släppte en rapport med en stra
tegi för att stoppa barnfetma.
”Stoppa barnfetma” är också temat för
det internationella toppmötet Uppsala
Health Summit som går av stapeln den
11–12 oktober. Peter Bergsten är med
i programrådet och kommer att delta
med en workshop om så kallade Echozoner, där olika aktörer samarbetar för
att behandla och förebygga barnfetma.
ECHO-ZONER HAR PÅBÖRJATS i Sri Lanka
med lyckat resultat och ett liknande ar
bete pågår i Sydafrika, i samarbete med
Peter Bergsten och hans forskargrupp.
– Tanken är att också knyta kontak
ter lokalt under Uppsala Health Sum
mit. Om vi bygger ett nätverk med po
litiker, hälsoekonomer och forskare kan
vi skapa en Echo-zon här i Uppsala, sä
ger Peter Bergsten.
Han ser toppmötet som ett tillfälle
att samla hela bredden av aktörer som
kan vara med och påverka barnens hälso
situation.
– Det är ett komplext område och
många aktörer som behöver komma
överens. Målet är att vi ska ge barnen
en miljö som ger dem möjligheter att
leva ett sunt liv.

Annica Hulth
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Upplev Vendeltidens
Gamla Uppsala
med ny app
n I Gamla Uppsala finns ett av Skan-

dinaviens mest spännande kungsgårdsområden från järnåldern. En
gång fanns här mängder av hus och
andra byggnadsverk, vilket besökare hittills fått försöka föreställa sig
med hjälp av skisser. I slutet av augusti lanserades appen ”Augmented
history – Gamla Uppsala”, som ska
ge en upplevelse utöver den vanliga
när man besöker Gamla Uppsala.
– Detta är första gången denna
typ av teknik används för höja upplevelsen av ett besöksmål i Sverige. Det är vår förhoppning att modellen kan användas för fler platser
och i fler sammanhang, både för att
stärka intrycken och för att förmedla forskningsresultat, säger John
Ljungkvist, forskare vid institutionen
för arkeologi och antik historia vid
Uppsala universitet.

Ny metod minskar
rädsla vid spindelfobi
n Ångest och rädslor är problem
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som drabbar många och en vanlig
behandling är exponeringsterapi.
Forskare vid Uppsala universitet har
i en ny studie visat hur man genom
att störa återskapandet av ett rädslo
minne kan förbättra effekten av
exponering och få personer med
spindelfobi att bli mindre rädda.
– Det är slående att en så enkel
manipulation ger så tydliga effekter
på hjärnaktiviteten och beteendet,
säger Johannes Björkstrand, doktorand vid institutionen för psykologi.

Forskare bloggar
om presidentvalet
Presidentvalet i USA följs av hela
världen med stort intresse. För
den som vill ha mer analys och
sammanhang finns bloggen
Amerikaanalys. En av de medverkande forskarna är Erik Åsard,
professor emeritus i nordamerikastudier vid engelska institutionen.
Bloggen startades i februari i samband
med primärvalen i USA av forskarna
Frida Stranne, Dag Blanck och Erik Ås
ard. Sedan dess har de förstärkts av Ka
rin Henriksson, USA-korrespondent för
Svenska Dagbladet.
– Vi planerar att fortsätta blogga fram
till installationen den 20 januari, berät
tar Erik Åsard.
– Det finns ett par konkurrerande
bloggar som håller på med samma sak,
men vi skiljer ut oss genom att vi sätter
in dagshändelserna i en kontext – vår
blogg har en mer akademisk prägel. Vi
är ingen nyhetsblogg utan vårt fokus är
mer reflekterande.
Vad är det som är speciellt med just
det här presidentvalet?
– Amerikanska presidentval följer ju
samma upplägg. Det som är olikt den här
gången är att valkandidaterna är äldre, Hil
lary Clinton är 68 år och Donald Trump
är 70 år. En annan skillnad är att Donald
Trump inte är politiker utan affärsman.
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och behovet av språkkunnighet ökar.
Men språkutbildningar vid svenska
lärosäten är ekonomiskt pressade
och frågan är hur en långsiktig bred
språkutbildning ska utformas. Det är
avstampet för en ny rapport, ”Ansvar
för en unik resurs”, som tagits fram
på initiativ av språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.
– Det som var förvånande för
mig när jag gjorde rapporten var att
Uppsala universitet står för så mycket av bredden av språkutbildningar i
Sverige, säger Björn Melander, professor i svenska språket och huvudförfattare till rapporten.

Hans sätt att driva politisk kampanj har
vi inte sett prov på i modern tid.
Erik Åsard är redaktör för boken ”Det
blågula stjärnbaneret” om svenskarnas
stora intresse för USA. En viktig förkla
ring är förstås den stora emigrationen till
USA mellan 1840 och 1930. Efter andra
världskriget kan man också se ett upp
sving i intresset för USA.
– Det finns en resonansbotten i Sve
rige för amerikansk populärkultur, po
litik och samhällsutveckling. Men vi är
ambivalenta. Vi har en fascination för
USA men är också skeptiska och kritiska.

Erik Åsard,
professor
emeritus i nordamerikastudier.

När det gäller presidentvalet är det
dock inte bara svenskar som engagerar sig.
– Jag tycker att intresset i år är större
än någonsin tidigare och det har nog att
göra med sociala medier, bloggar och
twitter men också med Donald Trump,
vars kandidatur fängslar och bekymrar
omvärlden på ett sätt som saknar mot
Annica Hulth
svarighet. 

5 FRÅGOR TILL ANN EDNER,
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n Globaliseringen i världen rullar på
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Ny rapport om
språkutbildning

överläkare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Hjältinnan som älskar
att gå till jobbet
Du studerar de fysiologiska
reaktionerna som uppstår
när svårt sjuka barn träffar
hunden Livia. Hur föddes idén att
låta en hund delta i behandlingen?
– Jag arbetade tidigare vid en klinik
för svårt sjuka barn och lät några av dem
träffa min utbildade hund Livia. Det vi
sade sig ha välgörande inverkan på de
ras tillstånd, och jag bestämde mig för
att pröva effekten vetenskapligt. Nu har
jag och doktoranden Maria Lindström
Nilsson påbörjat en studie i vilken vi
ska mäta vad som sker hos 50 barn vid
Akademiska barnsjukhuset när de le
ker med Livia.

som hjärtfrekvensvariabilitet, svett och
halter av välbefinnandehormoner. Än så
länge har vi inte tillräckliga resultat för
att dra några slutsatser, men de iakttagel
ser vi gjort är utan tvekan fascinerande.

Vilka iakttagelser har ni gjort
hittills?
– Vi kontrollerar fysiologiska
och hormonella effekter hos barnen, så

Borde föräldrar till sjuka
barn överväga hundköp?
– Nja, Livia är en exceptio
nell hund och vi har ännu inte evidens

1

2

Hur reagerar Livia på att
möta alla barn?
– Hon följer ett strikt schema
och träffar högst två barn i veckan, men
hon älskar verkligen att gå till jobbet och
kärleken är besvarad. Nyligen blev hon
nominerad till Årets Djurhjälte av för
äldrarna till en fyraårig flicka som från
att ha varit närmast apatisk återfick livs
gnistan efter att ha fått möta Livia.

3

4

Överläkare Ann Edner tillsammans
med sin hund Livia.

baserade resultat. Å andra sidan, varför
inte prova? Efter föräldrarna är leken
det viktigaste ett barn har, och djur och
barn hör ju ihop.
Vart hoppas ni att studien
ska leda?
– Finns det en positiv effekt
som vi kan bevisa är det fullt rimligt att
vårdgivare i framtiden erbjuder barn och
unga hundterapi parallellt med den re
dan etablerade lekterapin och andra in
slag i behandlingen.

5

Magnus Alsne
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Inte bara
vanligt
vatten
TEXT: JOSEFIN SVENSSON FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT
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Åtta mil öster om Uppsala ligger
Erkenlaboratoriet, Uppsala
universitets närmaste fältstation.
Här har man bedrivit forskning
och undervisning sedan 40-talet
och utvecklat ett omfattande
uppföljningsprogram för sjön Erken.
Silke Langenheder är sedan i våras
ny föreståndare för stationen.

ET ÄR FULL FART ute på bryggan när vi anländer

I anslutning till
bryggan har
doktorander och
forskare förberett
behållare med
vatten där en del
av experimenten
genomförs.

till Erkenlaboratoriet. Just i dag sätts en ny
experimentell studie igång för att under
söka hur kol från närliggande mark
områden påverkar vattnet i sjön. I
anslutning till bryggan har dokto
rander och forskare förberett sto
ra behållare med vatten som de
utsätter för olika behandlingar.
– Det är svårt att göra försök
där man manipulerar en hel sjö.
Därför innesluter vi vatten i be
hållare för att kunna göra olika
experiment, förklarar Silke Lang
enheder.
Hon är universitetslektor vid in
stitutionen för ekologi och genetik
och föreståndare för Erkenlaborato
riet sedan den första april.
Men det är inte bara forskare som rör sig
på stationen. Under sommaren pågår en forskar
skola för gymnasieelever från Sverige, Finland och Bal
tikum och i augusti drar vattendagarna igång.
– Vi jobbar med forskning, undervisning och tredje
uppgiften. Som fältstation är det viktigt att ha flera
ben att stå på för att verksamheten ska gå runt, me
nar Silke Langenheder.
– Fältforskningen är basen, men under de senaste
tio åren har vi satsat på att utveckla vår utåtriktade
verksamhet, bland annat med vattendagar för elever
från förskolan till gymnasiet, säger Kurt Pettersson,
professor i limnologi och föreståndare för stationen
mellan 1978 och 2016.
PÅ BOTTENPLANET I DEN rödmålade huvudbyggnaden
finns ett laboratorium för vatten- och sedimentana
lyser. Sammanlagt arbetar omkring tolv personer året
runt på stationen, men man tar ofta emot gästforskare
under olika perioder. Framför allt sommarhalvåret är
en intensiv tid då många passar på att göra fältstudier.
– Ett av våra viktigaste projekt är de långtidsmät
ningar som vi gör sedan början av 90-talet. Vi följer
vattenkvaliteten i sjöns inflöden och på olika djup. Ut
ifrån den basen har vi sedan utvecklat forskningsverk
samheten, säger Kurt Pettersson.
Mätningarna genomförs både manuellt och auto
matiskt och är en viktig resurs för att följa hur sjön
och den omgivande miljön påverkas av klimatföränd
ringar. Många av de automatiska mätningarna genom
förs med hjälp av instrument som finns på Malmaön,
en lite kobbe som ligger några hundra meter utanför
bryggan. Vi tar oss dit med stationens båt och går i land
för att få en närmare titt på det lilla huset som fung
erar som väderskydd för vissa av mätinstrumenten.
– Vi mäter vind, temperatur, metan- och koldioxid
UNIVERSEN 4 — 2016
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Forskningsassistent
Kristiina Mustonen
förbereder dagens
arbete i labbet.

NY STUDIE
SJÖSÄTTS
Jeff Hawkes, postdoktor,
samlar in vattenprover
till en ny experimentell
studie.

Silke Langenheder tog
över som föreståndare
i våras. Hennes företrädare,
Kurt Pettersson, har
arbetat på Erkenlaboratoriet sedan 1978.

Projektledare Karin Beronius kontrollerar multisensorn som bland
annat mäter klorofyllhalt och vattentemperatur vid olika djup.

gas, berättar Björn Mattson. Han är institutionstekni
ker och har jobbat på stationen sedan 1980.
På en flotte lite längre bort finns en multisensor som
bland annat mäter klorofyllhalt och vattentemperatur
vid olika djup. Mätvärdena hamnar sedan automatiskt
i en logg där de blir tillgängliga för fler.
EN ANNAN VIKTIG DEL av verksamheten är det arbete
som bedrivs i olika nätverk. Sedan 2013 är Erkenla
boratoriet en del av Sites (Swedish Infrastructure for
Ecosystem Science), ett nätverk som består av nio fält
stationer i Sverige.
– Stationerna har väldigt olika verksamheter och
samarbetet går bland annat ut på att vi jobbar tillsam
mans för att ta hand om och utveckla våra långtidsmät
ningar. Vi ser till att informationen är kvalitetssäkrad
och tillgänglig för forskare, berättar Silke Langenheder.
Att utveckla arbetet i Sites och andra nätverk är en
nyckelfråga inför framtiden, menar hon.
– Att gå ihop med andra fältstationer ger oss möj
ligheter att göra nya saker i stationsövergripande sats
ningar. Det är också viktigt att fortsätta jobba vidare
16
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med vår utåtriktade verksamhet för att sprida kunskap
om viktiga miljöfrågor.
Kurt Pettersson pekar också på det arbete som man
gör lokalt.
– Norrtälje är en av de kommuner där en väldigt
låg andel av gymnasieeleverna går vidare till högre stu
dier. Där har vi en viktig funktion med våra vattenda
gar och forskarskolor.
PÅ OMRÅDET FINNS FLERA mindre stugor som fungerar som
bostäder för gästforskare. I mangårdsbyggnaden finns
40 bäddar och goda möjligheter att ta emot besökare.

En av tre fältstationer
n Erkenlaboratoriet är en av Uppsala universitets
tre fältstationer. De två övriga är Klubbans
biologiska station i Fiskebäckskil och forsknings
stationen Ar på Gotland.

– Vi ligger också nära Arlanda, vilket är viktigt för
oss. Vi har alltid haft många internationella utbyten
och det har varit vår livsnerv, samtidigt som vi är lo
kalt förankrade, säger Kurt Pettersson.
Att fältstationen förlades just vid sjön Erken är egent
ligen en slump som har sin grund i sjöns rikliga kräft
bestånd. Det var kommersrådet Carl Malmén som 1928
donerade Norr Malma gård vid Erken till universitetet.
– Han var väldigt intresserad av kräftor och ville att
man skulle undersöka sjön för att förstå varför de triv
des så bra just här, berättar Kurt Pettersson.
Carl Malmén upprättade också en fond där forskare
och doktorander som studerar sjön Erkens ekosystem
kan söka medel fram till år 2050. Laboratoriet etable
rades formellt 1946 på initiativ av Wilhelm Rodhe,
som senare blev den första professorn i limnologi vid
Uppsala universitet.
– Han var här på 40-talet och tog vattenprover och
upptäckte då att det fanns en donation. Han såg till
att Wallenbergstiftelsen bidrog till att bygga det här
huset och rusta upp mangårdsbyggnaden och på den
vägen är det, säger Kurt Pettersson. l

Statsministern
och kungen
invigde Max IV

Tidpunkten för invigningen av Max IV var
noga utvald för att infalla just när solen
stod som högst på hela året, den 21 juni
klockan 13.08.55. Omkring 500 svenska
och internationella gäster hade samlats
för att lyssna på bland annat statsminis
ter Stefan Löfven och kung Carl Gustaf
som var två av invigningstalarna.
Anläggningen ska användas till att un
dersöka molekylära strukturer och ytor
med högsta möjliga detaljrikedom. La
boratoriet var till en början inriktat på
fysik och materialvetenskap, men har ef
terhand utvecklats mot bland annat bio
logi och livsvetenskap. Tekniken bygger
på att en accelerator sätter fart på elek

troner så att de närmar sig ljusets has
tighet. De förs sedan in i en lagringsring
där deras bana böjs med hjälp av mag
neter. Vid böjningen avger elektronerna
ett intensivt ljus, så kallat synkrotronljus.
Ljuset leds ut till forskningsstationerna
genom särskilda strålrör och det är där
som själva experimenten sker. Jämfört
med andra synkrotronljusanläggningar
har Max IV en extra hög intensitet i lju
set, vilket bland annat kommer att möj
liggöra högkvalitativa, högupplösta stu
dier med nanometerupplösning.
OLOF KARIS, PROFESSOR VID institutionen

för fysik och astronomi, var på plats vid
invigningen och är en av dem som enga
gerat sig i arbetet med Max IV för Upp
sala universitets del.
– Anläggningen är ju uppbyggd av flera
strålrör där vart och ett är utformat för
att tillfredsställa en viss typ av experi
ment. Uppsala universitet har totalan
svar för ett strålrör – Veritas – där vi har
stått för allt ifrån design till mekanisk
konstruktion och tillverkning i vår Ång
strömverkstad, förklarar han.

UNDER HÖSTEN SKA MAX IV genomgå
 lika former av tester som är utformade
o
för att kontrollera anläggningens pre
standa.
– Det innebär att man tar in använ
dare som är bekanta med tekniken för att
göra olika former av experiment. Det är
kanske inte den mest spännande forsk
ningen, men nödvändigt för att garantera
att allt fungerar exakt som det ska i den
färdiga anläggningen, säger Olof Karis.
Under denna fas kommer vissa pla
nerade kompletteringar av Veritas att
göras, men man räknar med att allt ska
vara helt klart om ungefär ett år.
Vad betyder Max IV för Uppsala
universitet?
– Det återstår att se, och beror på hur
våra forskare ser på framtiden. Om vi en
gagerar oss kan det bli otroligt betydel
sefullt, men om vi inte kliver in i det här
fullt ut kommer vi inte att få ta del av alla
de investeringar som gjorts i projektet.

Josefin Svensson
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Några dagar före midsommar
invigdes Max IV i Lund. Laboratoriet är världens modernaste anläggning för synkrotronljus och
Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur någonsin. Uppsala universitet ansvarar för ett
av strålrören som ska möjliggöra
avancerade experiment med
röntgenstrålning.

Uppsala universitet är det enda universi
tet utanför Lund som har helhetsansvar
för ett av strålrören. Projektledning har
också skett från Uppsala genom Mar
cus Agåker och Veritas talesperson JanErik Rubesson.
Veritas är konstruerat för studier av
röntgenspridning.
– När röntgenljuset växelverkar
med ett prov kan ljuset tappa en del
av energin. Fenomenet kallas inelastisk
spridning. Uppsala universitet är en av
pionjärerna inom det här området och
som det ser ut nu har vi en av världens
bästa anläggningar för att jobba vidare
med detta, säger Olof Karis.

Max IV i korthet
n Max-Lab öppnades för användare 1987.
n2
 010 bildades en nationell organisation

under namnet Max IV-laboratoriet.

nF
 ullt utbyggd räknar man med att

 nläggningen kommer att kunna ta emot
a
omkring 2 000 forskare om året.

nM
 ax IV är gemensamt finansierad av

s kattebetalarna via Vetenskapsrådet och
Vinnova samt av Lunds universitet och
Region Skåne.

nF
 astigheterna kostade drygt 1,8 miljarder

kronor att bygga. Investeringen gjordes
av Fastighets AB ML4 som äger fastigheten och hyr ut den till Lunds universitet.

nL
 injäracceleratorn, de två lagrings

ringarna och laboratorieutrymmen
kostade cirka 1,3 miljarder kronor
att bygga.

nS
 trålrören kostar mellan 90 och 150

 iljoner kronor styck, beroende på vilken
m
slags forskning de ska användas till.

nD
 et finns plats för 26–28 strålrör och 13

av dessa är finansierade genom bidrag
från Vetenskapsrådet, Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse och tolv svenska
lärosäten, däribland Uppsala universitet.

nU
 ppsala universitets planerade

i nvesteringar i Max IV uppgår hittills till
omkring 120 miljoner kronor.

Strax efter klockan 13, när solen stod som högst på himlen under året,
stängde statsminister Stefan Löfven och kung Carl Gustaf ceremoniellt
den metertjocka porten till strålskyddet som separerar acceleratorn från
experimentgolvet. Max IV var därmed invigt.
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OMVÄRLD

HALLÅ DÄR
MARIA SELMER,

professor i strukturbiologi och ordförande för Centrum för fotonvetenskap vid Uppsala universitet, dit man
kan vända sig med frågor om Max IV.

”Max IV erbjuder
en stor
verktygslåda”
1 Vilken roll har Centrum för fotonvetenskap i arbetet med Max IV?
– Vi är en resurs för att stimulera
användandet av Max IV och andra
foton-baserade anläggningar genom
att sprida information vid universi
tetet. Vi kan hjälpa till med att bolla
idéer och hitta rätt kontaktpersoner.
Vi är även en kanal för att framföra
Uppsala universitets samlade intres
sen och prioriteringar till Max IV.
2 Hur kan forskare vid Uppsala
universitet ha nytta av Max IV?
– Det beror på vilket område
man kommer ifrån. Max IV erbju
der en stor verktygslåda för att av
bilda och studera både struktur och
kemiska och fysikaliska egenskaper
hos olika prover. Eftersom anlägg
ningen fortfarande är under upp
byggnad kan man i vissa fall påver
ka hur experimentmöjligheterna vid
anläggningen ska anpassas till olika
frågeställningar.
3 Hur får man tillgång till Max IV?
– Man kommer att få ansöka om
tid för experiment, men det är ännu
inte klart hur det ska fungera. An
sökningssystemet kommer att vara
anpassat efter vilken typ av experi
ment man har behov av. Mina egna
experiment går till exempel att ge
nomföra på några minuter. Därför
ansöker jag om tid för att göra flera
experiment i följd tillsammans med
olika forskargrupper. Andra behö
ver vara på plats i flera veckor för att
sätta upp sin provmiljö och få allt
att fungera.
4 När kan man börja ansöka om
experimenttid?
– För de strålrör som är färdiga
kommer de första ansökningsom
gångarna att öppna under hösten.
5 Får vem som helst använda
Max IV?
– Ja, i princip. Men om man är
helt ny inom ett område kan man
börja med att samarbeta med någon
som har mer erfarenhet innan man
skickar in en egen ansökan.
Josefin Svensson

UNIVERSEN 4 — 2016

17

AKTUELLT/LXXXXXXXN

TILL SIST
n Maria
 trømme,
S
professor i
nanoteknologi
vid institutionen
för teknikvetenskaper, tilldelas årets Hjärnäpple, Uppsala universitets pris
för framgångsrik kunskapsöverföring.
Maria Strømme har också
utsetts till Årets Hedersupplänning 2016 av Länsstyrelsen i
Uppsala län.

hatets praktik. Om symbiosen
mellan språkbruk och brottslighet.” Engelska parken Ihresalen
kl 16–18.
24/9. MoneyTalks. Peter Spufford, historiker från Cambridge,
föreläser på engelska om ”The
financial centers of Europe,
from Venice to Bruges in the
13th century to the day after
tomorrow”. Museum Gustavianum kl 14.

n Maria Ulvmar, forskare vid

25/9. Äpplets dag. Visning av
utställningen Äppel Päppel i
Botaniska trädgårdens orangeri
kl 13–14.

n Christopher Juhlin, professor

28/9. En kvart över. Välkommen
till en föreläsning med Karin Nibon inom Uppsala universitetsbiblioteks serie. Ekonomikums
bibliotek kl 12.15–13.

institutionen för immunologi,
genetik och patologi, har utsetts till årets Lennart Philipsonpristagare.

vid institutionen för geovetenskaper, Mats Karlsson, professor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Charlotte
Platzer Björkman, professor vid
institutionen för teknikvetenskaper och Petra Söderlund,
docent vid litteraturvetenskapliga institutionen, har tilldelats
Thuréus pris.
n Jaroslaw Majka, docent vid
institutionen för geovetenskaper, har tilldelats Bergstedska
priset.

PÅ GÅNG
23/9. Martin H:son Holmdahlföreläsning. 2015 års Martin
H:son Holmdahls-stipendiat,
docent Heléne Lööw håller före
läsningen ”Hatets språk och

10–12/10. Uppsala Health
Summit. Internationellt toppmöte om den växande fetmaepidemin hos barn.
Läs mer: www.uppsala
healthsummit.se
12/10. Under skinnet på jazzen.
Musikalisk dissektion, mingel
med vin och konsert. Medverkande: Uppsala University Jazz
Orchestras konstnärlige ledare
och jazzartisten Ulf Johansson
Werre med trio. Museum Gustavianum kl 18.
16/10. Höstskörd i kultur
reservatet. Var med när de
sista grönsakerna tas upp i kålgården. Räfsa, elda och lär dig
mer om odlingsåret på 1700-talet. Linnés Hammarby kl 10–15.

16/10. Narkosen 170 år. Torsten
Gordh, professor i klinisk smärtforskning, berättar om narkosens historia. Medicinhistoriska
museet, Eva Lagerwalls väg 8,
kl 13.30–14.15.
17/10. Sista anmälningsdagen
för vårens kurser och program.
Anmälan görs på:
www.antagning.se
17–22/10. Farmaceutiska kåren
firar 120 år.
20/10. Tea-dagen. Nätverket för
teknisk och administrativ personal vid Uppsala universitet ordnar en heldag med föreläsningar.
Anmälan öppnar den 20/9.
Läs mer på mp.uu.se
22/10. Kemins dag – tema
hälsa. Aktiviteter för hela familjen på Museum Gustavianum.
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NAMN SOM NÄMNS

Över 600 medarbetare
var med på förra
årets personalfest.

Välkommen på personalfest
n Personalfesten blir även i år på Uppsala konsert och kongress

och inkluderar en trerätters middag med fartfylld underhållning av bröderna Rongedal samt efterföljande dans. Nytt för
i år är att det erbjuds livemusik på två dansgolv. På det ena
uppträder coverbandet Dirk Digglerz och på det andra Stockholms Jazzorkester. Anmälningsformuläret finns att tillgå via
medarbetarportalen. Anmälan kommer att vara öppen till den
28 september kl. 23.59. Antalet platser är begränsade.
När? Fredagen den 14 oktober
Var? Uppsala Konsert & Kongress
Pris? 375 kr
Hur? Länk till anmälan finns på medarbetarportalen (mp.uu.se).

TRYCKNINGSBIDRAG
Bidrag ur Vilhelm Ekmans
universitetsfond
Ansökningar kan inges till
bibliotekarie Åke Bertenstam
(ake.bertenstam@ub.uu.se),
senast tisdag 1 november 2016.
Fonden stödjer u
 tgivandet
av vetenskapliga arbeten
författade av tillsvidareanställda
lärare vid Uppsala universitet
och tjänstemän vid universitets
vetenskapliga institutioner.

Allmänt om bidragen
Bidragen ges normalt endast till
en del av kostnaden samt utgår
endast som förhandsstöd och
utgår inte till doktorsavhandlingar. Läs mer om bidragen:
www.ub.uu.se/publicera/
universitetets-publikationer/
tryckningsbidrag/

Bidrag till tryck av
vetenskapliga arbeten
i AUU:s serier
Ansökningar kan inges till bibliotekarie Åke Bertenstam (ake.
bertenstam@ub.uu.se), senast
tisdag 1 november 2016.

Funktionell träning
Måndagar kl 11.15–12, lilla salen,
Campus1477 Science park.
Pilates och mindful
Tisdagar kl 11–12, lilla salen,

FRISKVÅRD

Campus1477 Blåsenhus.
Soma move
Onsdagar kl 11–11.45, lilla salen,
Campus1477 Blåsenhus.
Spinning
Torsdagar kl 16–16.45,
spinningsalen, Campus1477
Blåsenhus.
Yoga
Fredagar kl 7.15–8.15,
lilla salen, Campus1477
Blåsenhus.
Mer information:
www.campus1477.se/sv/
grupptraning/friskvard/
uppsala-universitet/

Utbildning om upphandling

Stöd till anställdas efterlevande och
pensionärer från Uppsala universitet
Uppsala universitet utdelar årligen genom ett antal stiftelser en pensionsförstärkning till
efterlevande till anställda vid Uppsala universitet. Den anställde ska ha varit anställd vid
Uppsala universitet vid tidpunkten för pension eller bortgång. Med efterlevande avses änka,
änkeman, sambo, registrerad partner eller barn under 18 år. Viss möjlighet finns även för
universitetets egna pensionärer att ansöka om pensionsförstärkning.
Universitetet delar också ut begravningshjälp till anställdas efterlevande med 25 000 kronor.
Den anställde ska ha varit anställd vid Uppsala universitet vid tidpunkten för pension eller bortgång.
För pensionsförstärkning gäller att den sökande skall garanteras en bruttoinkomst motsvarande
fyra prisbasbelopp, vilket för 2016 uppgår till 177 200 kronor. Exempel: En person med
100 000 kronor i bruttoinkomst kan för år 2016 få en pensionsförstärkning på 77 200 kronor.
För efterlevande barn gäller speciella regler.

Ytterligare information och ansökningsblankett kan fås från Simon Lundin, tel. 018-471 1738
eller Camilla Sävmarker, tel 018-471 6385. Epost: personaladm@uadm.uu.se. Postadress:
Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala.
Ansökan skall vara personalavdelningen tillhanda senast fredagen den 23 september 2016.
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n Välkommen till introduktionsutbildning om upphandling och i nköp

med inslag om miljöanpassade inköp. Är du inköpsansvarig och vill
lära dig mer för ditt uppdrag? Eller vill du förstå upphandlingsprocessen? Alla intresserade är välkomna – så håll utkik på medarbetarportalen (mp.uu.se) efter vår utbildning! Datumen för kommande utbildningar är den 8, 10, 15 och 16 november och anmälan är öppen till
den 28 september. Varmt välkomna hälsar enheten för upphandling
och inköp i samverkan med enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö.

Forskningsmiljöenkät – ditt svar är viktigt!
n Inom ramen för Uppsala universitets forskningsutvärdering Kof17

genomförs en enkät med fokus på forskningsmiljö riktad till lärare,
forskare och doktorander. Forskningsmiljöenkäten skickas till drygt
6 000 forskningsverksamma vid Uppsala universitet.
Enkäten är öppen till och med 30 september – svara du också!
För att resultaten av enkätundersökningen ska bli tillförlitliga och
användbara i utvecklingen av forskningsmiljöerna är det viktigt med
en hög svarsfrekvens. Enkäten skickas ut av företaget Quicksearch
på uppdrag av Uppsala universitet.

”Klimatavtalet man kom fram till i Paris var att hålla sig under en ökning
på 2 och helst under 1,5 grader. Detta innebär en historisk utmaning
utan motstycke för ledarskap på alla nivåer.”

”Jag ska
börja jobba
i morfars
hus nästa år”
JAG SKA BÖRJA JOBBA i morfars hus sommaren 2017. Ja, det
är sant. Segerstedthuset är uppkallat efter min morfar Torg
ny Segerstedt som var rektor vid Uppsala universitet mel
lan 1955 och 1978. Han är för övrigt den rektor som suttit
längst på rektorsstolen i universitetets historia.
Morfar var väldigt omtyckt av studenterna och tog till ex
empel diskussionen om studentupproret på slutet av 60-talet.
1947 blev han Sveriges första professor i sociologi och 1975
blev han invald i Svenska Akademien på stol nummer två.
Som morfar var han både om
Kerstin Neijd framför
tänksam och intresserad av vad alla
Segerstedthuset som
barnbarn hade för sig och hur det
ska inhysa arbetsplatser
gick för oss. Mig kallade han ”värl
för förvaltningen och
dens vackraste barnbarn” och vi
universitetsledningen.
umgicks mycket, speciellt under
Byggnaden ska vara
somrarna i Lerviken utanför Säter
klart för inflyttning
i Dalarna. Där satt han i köket och
sommaren 2017.

skrev sina böcker och så fort han öppnade ytterdörren till
huset sprang jag över till honom och fick te och mormors
mjuka pepparkaka. Han tog sig alltid tid att prata och vi hade
väldigt roliga diskussioner. Han brukade alltid ge mig ett ex
emplar av sina böcker med dedikation där det bland annat
kunde stå: ”Till Kerstin som tack för intressanta synpunkter
vid köksbordet”.
På sista april stod jag många gånger med morfar uppe på
Carolina Redivivas balkong och hjälpte honom och Gösta
Knutson att räkna ner sekunderna tills klockan var exakt
15:00:00, sedan tittade vi ut över ett hav av studentmössor
och glada människor. En upplevelse få förunnade som jag är
väldigt tacksam över att jag fick vara med om.
Jag känner en oerhörd stolthet över att vara Torgnys dot
terdotter. När jag besökte honom på sjukhuset mot slutet
av hans liv frågade han: ”Brukar fröken ofta gå hit?” Han var
helt klar i huvudet ända till slutet och han sa bland annat att
i hans dödsannons skulle det inte stå Varför? utan Därför!
Ett exempel på morfars härliga galghumor.
FOTO: JOSEFIN SVENSSON

KRÖNIKA KERSTIN NEIJD

Serier i fokus på
ny utställning
FOTO: LINDA KOFFMAR

n På Kulturnatten den 10 september

n Trots att regnet låg i luften var det ett

30-tal medarbetare från olika delar av
universitetet som samlats för en gemensam cykeltur mellan några av universitetets campus. Universitetsguiden
Mikael Norrby och Annika Sundås Larsson, biträdande avdelningschef vid
byggnadsavdelningen, bjöd på guidning och turen avslutades med picknick

i Observatorieparken. Cykelturen ordnades av arbetsgruppen för cykelsatsningen ”Cykelvänlig arbetsplats”.
– Vi vill uppmuntra cyklandet inom
universitetet. Vi är ju med i Uppsala
kommuns satsning på en cykelvänlig arbetsplats och nu i september har vi flera
campus som diplomeras, berättar miljösamordnare Carmen Sosa.

HALLÅ DÄR
BENGT GUSTAFSSON,

professor emeritus i teoretisk astro
fysik och 2016 års D
 isapristagare
som förra året utkom med boken
”Svarta hål: teorierna, upptäckterna,
människorna”.

Disa-priset
till Bengt
Gustafsson

Universitetsguiden Mikael Norrby gav en historisk inblick vid några
av stoppen under cykelturen som genomfördes i mitten av augusti.

Guidad cykeltur

FOTO: SIGBRITT ERNALD

KEVIN ANDERSSON, Uppsala universitets andra gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning på klimatledarskap.

invigdes universitetsbibliotekets nya
utställning ”KABOOM!! Tecknade serier – kul, kult eller kultur?” som inbjuder besökare att följa med på en exposé över serier och serietidningar.
– Vi gör den här typen av utställningar för att informera om bredden
i våra samlingar och hur vårt material
används i forskning och studier. Just
serier är ett forskningsämne inom
bland annat litteraturvetenskap och
vi har därför samarbetat med två kunniga forskare från litteraturvetenskapliga institutionen, David Gedin och
Malin Nauwerck, säger bibliotekarie
Lina Nääs.
Utställningen visas på Carolina
Rediviva till och med den fjärde januari 2017.

1 Hur känns det att bli utsedd till
årets Disa-pristagare?
– Det är väldigt roligt och na
turligtvis är det en stor heder att bli
uppmärksammad så här. Jag är ju
född i Uppsala och lärde mig tidigt
vem Disa var, bland annat eftersom
jag fick följa med mina föräldrar till
den traditionella Distingsmarkna
den på Vaksala torg.
2 Varför skriver du populärvetenskapligt?
– Att hålla på med ett ämne som
astronomi är ett privilegium. Forsk
ningen finansieras i princip nästan
bara av skattepengar. Därför tyck
er jag att svenska folket har all an
ledning att få någonting tillbaka för
sina pengar. Det finns många som
är intresserade av rymden och män
niskans plats i universum, och det är
vår skyldighet som forskare att visa
upp vad vi håller på med.
– Sedan är det också väldigt ro
ligt. Genom att prata med folk och
diskutera väcker man de stora forsk
ningsdrivande frågorna till liv, inte
minst för sig själv.
3 Vad handlar din forskning om?
– De senaste åren har mycket av
min forskning handlat om solens ti
diga historia. Vi har funnit att solen,
när man tittar noga efter, har en spe
ciell kemisk sammansättning i jäm
förelse med andra liknande stjär
nor. Jag försöker förstå vad det beror
på. Jag är fortfarande på jobbet näs
tan varje dag, trots att jag inte läng
re har några formella undervisnings
skyldigheter.
Josefin Svensson
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PROFILEN
/HELENE MARTINSSON-WALLIN

Lektor i arkeologi
n Forskar om: Monument,

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

makt och kult i övärldar,
framför allt Polynesien
i Stilla havet och på Gotland.
n Kopplar av med: Keramik,
tovning och silversmide.
n Senast lästa bok: ”Senast jag
var på Samoa läste jag
”Egenmäktigt förfarande”
av Lena Andersson. Hennes
språk är helt lysande.”
n Brinner för: Att stötta lokalsamhället. Har arbetat
för att väcka intresse för
arkeologi och bygga upp
utbildningar i arkeologi både
på Påskön och Samoa. Har
också återlämnat fyndmaterial
och varit rådgivare för ett
lagförslag om skydd av forn
lämningar och upprättandet
av ett riksantikvarieämbete
på Samoa.

Med övärldars
arkeologi i fokus
Intresset för övärldars arkeologi har följt Helene
Martinsson-Wallin genom forskarkarriären. Med rötter
i nordeuropeisk arkeologi har hon utforskat övärldar
i både Polynesien och på Gotland.
HELENE MARTINSSON-WALLIN HAR NYLIGEN publicerat
en bok om Pulemelei, den största kända kultplatsen
i Polynesien.
– När jag kom till platsen första gången såg man inte
plattformen. Det var totalt igenväxt. Det såg ut som
ett slags Machu Picchu fast i Polynesien, berättar hon.
Hövdingarna satt uppe på plattformen vid ceremo
nier men Helene Martinsson-Wallin är osäker på om
den också är en gravplats. Hon har undersökt platsen
med georadar men har inte hittat några direkta hålrum.
– Men till saken hör att liknande monument finns
på Tonga och där är de begravningsplatser för kungar,
säger hon.
Pulemelei ligger i en stor bosättning på ön Savaii i
Samoa. Den övergavs på 1700-talet när samoanerna
flyttade ner till kusterna på ön. Antagligen i en social

omvälvning till följd av kontakterna med européerna.
– Jag är väldigt intresserad av just ö-samhällen och
hur migrations- och integrationsprocesser fungerar,
säger hon.
REDAN TIDIGT I KARRIÄREN åkte Helene MartinssonWallin till Polynesien för att undersöka social organi
sation och migrationsprocesser. Efter att ha studerat i
etnologen Bengt Danielssons bibliotek på Tahiti 1985
fick hon möjlighet att följa med på en forskningsre
sa till Påskön.
Norrmannen Thor Heyerdahl hade på 40-talet en
teori om att Påskön koloniserades från Sydamerika och
åkte från Peru till Polynesien på balsaflotten Kon-Tiki
för att bevisa sin teori. Men vi vet i dag att Påskön ko
loniserades av polynesier.

– Påskön befolkades troligen på 1100–1200-talet av
polynesier, ungefär samtidigt som Island befolkades.
Jag har grävt ut en av de tidigaste bosättningarna och
där ser vi spår av polynesier.
HENNES INTRESSE FÖR ARKEOLOGI startade redan under
uppväxten i Släbro i närheten av Nyköping.
– Jag minns när jag var sex år och gick på lekis och
vi gick ner till två runstenar vid Nyköpingsån. Den ena
har faktiskt ett ansikte som kan vara en bild av guden
Thor. Då blev jag väldigt fascinerad av runor.
Vid den här tiden gjordes också stora stadsgrävningar
i Nyköping i samband med att stadskärnan gjordes
om. Då stod hon ofta och tittade på utgrävningarna.
– Det gjorde att jag blev fascinerad av arkeologi
och på den vägen är det. För mig är arkeologi den där
kittlande känslan som uppstår när man hittar något
helt nytt i marken som inte finns i texter eller i munt
lig tradition.
För Helene Martinsson-Wallin som arbetat med ar
keologi i Stilla havsområdet i mer än 30 år skaver den
allmänna paradisbilden av Söderhavet.
– Samoa är ett utvecklingsland fast man tror att det
är en paradisisk ö. Den insikten tycker jag är väldigt
viktig. Vi här i Sverige skulle kunna bistå mer till ett
land som Samoa för att bygga upp deras kulturarvs
hantering och en kulturturism som skulle kunna bidra
till en sund ekonomi. Det är min dröm.

Anders Berndt

Fotnot: Det finns två Samoa: Självständiga staten
Samoa (hette tidigare Västra Samoa) som blev
självständigt 1962 respektive Amerikanska Samoa
som tillhör USA men med visst självstyre. I artikeln
avses Självständiga staten Samoa.

