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”Man lär sig så mycket av
att vara länge på en plats.
Det handlar om att ta sig tid att
förstå hur saker och ting fungerar och hur folk tänker.”
ANNA BERGSTRÖM , sid 10.
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UPPSALA UNIVERSITET
SATSAR FRAMÅT
2016 BLIR ETT HÄNDELSERIKT år. I
oktober kommer forskningspropo
sitionen. Före jul skickade vi in tio
rekommendationer till regeringen.
Höjd andel basanslag, ökad hand
lingsfrihet, förbättrade karriärvä
gar för yngre forskare och stärkt
internationalisering var några av
de frågor vi lyfte fram. Vi förvän
tar oss att regeringen lyssnat och
att de markerar att Sverige behö
ver ha åtminstone några universitet
i världsklass.
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Ana Elisa
Valdés och
Germán
Orizaola vill
gärna se fler
forskare
i sociala
medier.

”I dag har vi
alltför få läraranställningar och
alltför många
anställningar som
forskare, en
anställningsform
som inte leder
vidare till lektorat
eller professur. ”

ÄVEN OM VÅRT UNIVERSITET står
sig väl i den globala konkurrens
en måste vi satsa framåt. Därför
har vi inlett arbetet med en tredje
egeninitierad kvalitetsutvärdering,
KoF 17. Särskilt fokus kommer vi
lägga på de processer som är av be
tydelse för kvaliteten och förnyelseförmågan i forsk
ningen och vad som skapar goda forskningsmiljöer.
Stockholms universitets förre rektor har på reger
ingens uppdrag gjort en utredning om styrning och
ledning av lärosäten. Utredningen diskuterar bland
annat relationen mellan kollegialitet och linjestyr
ning. Vi ska använda den som ett av flera underlag
i en intern diskussion om Uppsala universitets led
nings- och styrningsmodell. Samtal har redan bör
jat, i rektors ledningsråd, i senaten och med prefekter.
Genom en levande diskussion om hur den kollegia
la styrmodellen kan utvecklas och vitaliseras försva
rar vi den bäst.
JAG HAR TIDIGARE SAGT att karriär- och kompetensfrå
gor tillhör de viktigaste frågorna för vårt utvecklings
arbete framöver. I dag har vi alltför få läraranställ
ningar och alltför många anställningar som forskare,
en anställningsform som inte leder vidare till lektorat
eller professur. Nu får vetenskapsområdena särskil
da medel för att öka antalet meriteringsanställningar.
De första annonserna om biträdande lektorat är re
dan på väg ut.
Mitt i allt detta ska Europa och Sverige hante
ra en flyktingström som saknar motstycke under ef
terkrigstiden. Vi har tillsatt en koordinator som har
till uppdrag att se till att universitetet bidrar på bästa
sätt, både på kort och lång sikt, i denna situation. Jag
är tacksam och stolt för det stora engagemang som
många av våra studenter och anställda visar. Univer
sitetet visar ansvar och aldrig tidigare har universite
tets högsta syfte – att verka för en bättre värld – varit
så konkret.
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I KORTHET
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Uppsala universitet
har gott anseende
n Chalmers, KTH, Lunds universitet,

Gunilla Hasselgren i
vimlet före promotionen.
Till vänster: Ram Kumar
Selvaraju, ny doktor vid
farmaceutiska fakulteten.

Museichef
Marika
Hedin.

Hedersdoktor förmedlar
läkarkunskap i tv
Gunilla Hasselgren, känd från
tv-programmet Fråga doktorn,
var en av 18 nya hedersdoktorer
som nyligen promoverades i universitetshuset. I tv-programmet Fråga doktorn förmedlar hon
medicinsk kunskap till omkring en
miljon tittare i veckan.

som 25-åring år 1987. Under några hän
delserika år utbildade hon sig till läkare. I
Uppsala träffade hon också sin blivande
make, som var en av hennes kurskamrater.
Tillsammans flyttade de till Karlstad
efter utbildningen och Gunilla Hassel
gren har de senaste 14 åren varvat ar
bete på vårdcentral med tv-inspelningar.

Den 29 januari var det promotion i uni
versitetshuset. En av dem som tog emot
hatt och diplom i den högtidliga cere
monin var Gunilla Hasselgren, känd från
tv-programmet Fråga doktorn.
– Uppsala ligger mig varmt om hjärtat
så jag blev väldigt glad när jag fick veta
att jag skulle bli hedersdoktor, säger hon.
Gunilla Hasselgren kom till Uppsala

VÅREN 2003 STARTADE serien Fråga dok
torn i SVT, där Gunilla Hasselgren är
medicinskt sakkunnig. Hon besvarar frå
gor, både insända och från tittarna, och
ger förebyggande råd om hälsa.
– Ett sådant viktigt uppdrag kan man
inte säga nej till! Jag ser hedersdoktora
tet som det finaste kvittot på det arbetet.
Med en miljon tv-tittare i veckan har
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KI och Uppsala universitet. Det är de
lärosäten som hade högst anseende hos allmänheten 2015. Det visar
en mätning av TNS/Sifo, som sedan
2012 gör mätningar av attityder till 21
lärosäten i Sverige. I undersökningarna har respondenterna bland annat bedömt om lärosätena bedriver
forskning av hög kvalitet, hävdar sig
bra i konkurrens med andra lärosäten, håller internationell klass och har
god förmåga att kommunicera utåt.
Det gör Uppsala universitet – i allmänhetens ögon – ända sedan mätningarna startade 2012. TNS/Sifo gör
motsvarande attitydundersökningar vad gäller företag i Sverige. Överst
på denna lista kommer Ikea, Volvo,
Scania och Ica.

80 698
GUSTAVIANUM HADE HELA

hon verkligen nått ut med sin läkarkun
skap. Hon säger själv att hon brinner för
folkbildning.
– Jag kommer inte från en läkarsläkt
utan har med mig ett lekmannaperspek
tiv. Jag vill ta reda på vad folk är oroliga
för och vad de undrar över. Inte använda
de svåra orden, även om jag gör det i yr
ket, utan förenkla och förklara. Det var
också därför jag valde allmänmedicinen.
Totalt promoverades 76 nya dokto
rer och 18 hedersdoktorer och flera pri
ser och medaljer delades ut i universi
tetsaulan. Efter den här promotionen
stängs universitetshuset för renovering
och nästa promotion kommer att äga
rum i domkyrkan.

BESÖKARE UNDER 2015.

– Det har varit ett bra år för de flesta
svenska museer, också för Gustavianum, säger museichef Marika Hedin.
Under 2015 räknade man för första
gången alla besökare som gått in i
museet, inte bara de som köpt biljett.
Till exempel har både studenter och
anställda vid Uppsala universitet fri
entré till muséet.

Hög internrekrytering vid
svenska lärosäten

Annica Hulth

n Strax över 50 procent av universite-

n Renoveringen av universitetshuset

påbörjades den 1 februari och beräknas
pågå i omkring ett och ett halvt år. Under den tiden är huset stängt och verksamheten flyttad till andra lokaler, med
undantag för arkivet och myntkabinettet som dock endast är öppna för forskare och efter överenskommelse med
behörig personal.
Ersättningslokaler för undervisning
och seminarier har iordningsställts vid

Evolutionsbiologiskt centrum. Akademiska högtider och andra större evenemang är under renoveringen förlagda
till domkyrkan, slottet och Uppsala konsert och kongress. Rektors representationslokaler finns under byggperioden
i Walmstedska gården vid Sysslomansgatan 1. Preliminärt väntas renoveringen av universitetshuset bli klar under
våren 2017.
Urban Lindberg

FOTO: DAVID NAYLOR

Universitetshuset stängt för renovering

tens och högskolornas doktorsexaminerade forskare och lärare är internt
rekryterade, visar en ny rapport från
Vetenskapsrådet. Mer än 60 procent
av professorerna vid de stora universiteten har en doktorsexamen från
samma lärosäte som de är anställda
vid, liksom över 70 procent av lektorerna. Högst är graden av intern rekrytering inom medicinområdet där
runt 65 procent av professorerna och
närmare 80 procent av lektorerna har
en doktorsexamen från det lärosäte
där de också är anställda.
UNIVERSEN 1 — 2016
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”Vi får en professionell
genomgång av arbetsplatsen och medarbetarna kan
jobba med sina frågor på
ett styrt sätt”, säger Greta
Hogstad, personalspecialist
vid personalavdelningen.
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AKTUELLT

Högre resultat än
snittet i arbetsmiljöenkät
Anställda vid Uppsala universitet känner stolthet över sin arbetsplats och har förtroende för
sina närmaste ledare. Återkoppling från chefen är det däremot
lite sämre ställt med, liksom kunskapen om universitetets mål och
strategier. Det visar snittresultaten från arbetsmiljöindikatorn
som genomförts vid 21 avdelningar och institutioner.
Arbetsmiljöindikatorn är en undersök
ning som visar vad medarbetarna tycker
om bland annat arbetsklimat, ledarskap
och mål. Den har sedan 2013 genom
förts vid 21 avdelningar och institutio
ner vid Uppsala universitet med hjälp
av enkäter från företaget Quick Search.
– Våra sammanvägda resultat ligger
lite högre än snittet för universitets- och
högskolesektorn. När det gäller nöjdhe
ten för sektorn ligger genomsnittsindex
på 68, medan Uppsala universitet ligger
på 71. Vi har goda resultat på till exem
pel totalindex, ledarskap, arbetsklimat
och organisation. Det visar att medar
betarna är stolta över att tillhöra Upp
sala universitet, har förtroende för sina
4
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närmaste ledare och känner arbetsglädje,
säger Greta Hogstad, personalspecialist
vid personalavdelningen.
De områden som får sämre resultat är
bland annat kännedomen om universi
tetets mål och strategier samt återkopp
ling från närmaste chef.
– Det här tror jag är typiskt för aka
demin, man jobbar väldigt självstän
digt. Och även om man inte alltid får
återkoppling har man ett stort förtro
ende för den närmaste chefen och kän
ner uppskattning från kollegorna, säger
Greta Hogstad.
– Bilden av att man ständigt konkur
rerar med sina kollegor kommer lite på
skam och frågan ”Jag får uppskattning
från mina kollegor om jag gör någonting
bra” ger sammanlagt ett godkänt resul
tat i enkäterna, berättar hon.
NÄR DET GÄLLER MÅL och strategier är kän
nedomen om universitetets övergripande
mål ganska diffusa samtidigt som med
arbetarnas egna mål är väldigt tydliga.
– Man är självständig i sitt arbete, men
känner ändå en stor stolthet över att vara
anställd vid universitetet. Det är intres
sant, kommenterar Greta Hogstad.

Resultaten för de frågor som berör ba
lansen mellan arbetsliv och privatliv visar
att arbetet ofta spiller över på fritiden.
– Det här är något vi brukar jobba
med i åtgärdsmötena efter enkäten. Det
kan finnas en kultur på arbetsplatsen
som innebär att man alltid ska vara till
gänglig som man kan fundera över, sä
ger Greta Hogstad.

”Det är viktigt att enkäten
är förankrad i verksam
heten och att det finns
ett uttalat syfte. Det heter
arbetsmiljöindikator men
det man gör är ju verk
samhetsutveckling.”
Greta Hogstad

ÅTGÄRDSMÖTEN GENOMFÖRS när enkät
undersökningen är klar och är ett tillfäl
le för gemensam diskussion.
– Det är viktigt att enkäten är förank
rad i verksamheten och att det finns ett
uttalat syfte. Det heter arbetsmiljöindi
kator men det man gör är ju verksam
hetsutveckling, menar Greta Hogstad.
Åtgärdsmötena ska resultera i en
handlingsplan som kan följas upp och
utveckla verksamheten.
– Jag tycker att det är jättebra att vi
har det här verktyget. Vi får en profes
sionell genomgång av arbetsplatsen och
medarbetarna kan jobba med sina frå
gor på ett styrt sätt. Jag tror att det stär
ker både ledarskapet och medarbetar
skapet, säger Greta Hogstad.

Josefin Svensson
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Arbetsmiljöindikatorn
vid Uppsala universitet
n Resultaten tydliggörs med olika
färger där grönt innebär godkänt
resultat, gult förbättringspotential
och rött lågt resultat.
Institutionernas svarsfrekvens
ligger i genomsnitt på 79 procent.
För att resultaten ska få validitet
måste svarsfrekvensen ligga på
minst 70 procent. Undersökningarna har genomförts mellan 2013 och
2015 och resultaten som presenteras är sammanvägda av samtliga undersökningar.
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Institutioner och
avdelningar som
genomfört arbetsmiljöindikatorn 2013–2015
2013
Nationalekonomiska institutionen
Institutionen för biologisk
grundutbildning
n Institutionen för nordiska språk
n Institutionen för psykologi
n Institutionen för freds- och
konfliktforskning
n Avdelningen för kommunikation
och externa relationer
n Institutionen för neurovetenskap
n
n

2014

Institutionen för informationsteknologi
Universitetsbiblioteket
Institutionen för geovetenskaper
n Intendenturen Lagerträdet
n Institutionen för farmaceutisk
biovetenskap
n Institutionen för cell-och
molekylärbiologi
n Kansliet för humaniora
och samhällsvetenskap
n
n
n

2015

Intendenturen Engelska parken
Institutionen för medicinsk
biokemi och mikrobiologi
n Institutionen för kulturantropologi
och etnologi
n Statistiska institutionen
n Institutionen för kvinnors och
barns hälsa
n Institutionen för organismbiologi
n Nationalekonomiska institutionen
n
n

Anders Andersson (till vänster)
och Michael Thuné ingår båda i
institutionens arbetsmiljögrupp.

”Arbetsmiljö är viktigt”
Vid institutionen för informationsteknologi genomförde man sin andra arbetsmiljöenkät under hösten 2014. Den första gjordes 2009
och enligt institutionens handlingsplan för arbetsmiljöarbete ska en enkät genomföras vart
femte år.
– Vi tycker att arbetsmiljö är viktigt och
ville få en temperaturmätare, sägare Mi
chael Thuné, professor i teknisk databe
handling och prefekt vid institutionen
för informationsteknologi.
Han menar att undersökningen är ett
bra sätt för institutionsledningen att få
en indikation om vilka arbetsmiljöfrågor
som kan vara angelägna att lyfta.
– Sedan är enkäten en sak. Det är i de
efterföljande diskussionerna som vi kan
avgöra vilka frågor som ska prioriteras.
INSTITUTIONENS RESULTAT I ENKÄTEN speg
lade på flera områden universitetets över
gripande resultat. Den visade bland annat
relativt svaga resultat angående känne
domen om universitetets mål och stra
tegier samt kännedom om rutiner vid
olyckor. Det medförde att institutionen
påbörjade arbetet med att revidera sina
mål och strategier. Man har också infört
rutinmässig information för nyanställda
om säkerhetsarbetet vid institutionen.
– Vi har även inlett diskussioner om
bättre rutiner och framförhållning när
det gäller tilldelning av undervisnings
uppgifter som en följd av arbetsmiljö
arbetet, säger Michael Thuné.
Han menar att det extraarbete som
enkäten medförde varit väl investerad
tid och tror att även medarbetarna upp

levt arbetet som värdefullt. Arbetsmil
jöindikatorn är dock bara en del av det
löpande arbetsmiljöarbetet.
– Vi har en arbetsmiljögrupp på in
stitutionen och en handlingsplan som
innehåller både fortlöpande åtgärder och
tillfälliga satsningar.
Institutionens handlingsplan för ar
betsmiljön revideras varje år av institu
tionsstyrelsen där arbetsmiljögruppen
har möjligheter att komma med förslag
på vad som är aktuellt att satsa på ute i
verksamheten. Man genomför också en
utvärdering en gång per år för att ta ställ
ning till det som kommit fram i skydds
ronder och medarbetarsamtal.
Anders Andersson är ett av institutio
nens tre skyddsombud. Han sitter med
i arbetsmiljögruppen och deltog i ar
betet med arbetsmiljöenkäterna både
2009 och 2014.

– Det var olika företag som genomförde
undersökningarna så de är inte riktigt jäm
förbara. Sedan uppfattade jag att många
frågor var standardfrågor, som kanske inte
riktigt var anpassade för vår organisation.
HAN ÄR DÄREMOT NÖJD med arbetsmiljö
arbetet generellt vid institutionen och
tycker att ledningen är lyhörd för arbets
miljöfrågor, även om just arbetsmiljöin
dikatorn blir lite av en punktinsats som
det pratas mycket om när den genom
förs, men som sedan faller lite i glömska.
– Det är ju meningen att man ska gå
vidare och vara aktiv, men det har vi
inte riktigt hunnit med i alla grupper.
Det är viktigt med kontinuitet och det
blir väl först om några år när vi genom
fört nästa undersökning som vi får nå
got att jämföra med.

Josefin Svensson

En arbetsmiljöenkät genomförs
vart femte år.
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AKTUELLT

HALLÅ DÄR
OLLE BERGSTRÖM,

chef för löneenheten vid
personalavdelningen.

Halva universitetet
anslutet till ny
lönefunktion

Verksamheten på
Campus Gotland har
utvärderats av Lars
Haikola och
Lars Burstedt.

I slutet av förra året presenterades den externa utvärderingen av
Campus Gotlands verksamhet.
Rapporten mynnar ut i 17 förslag
och rekommendationer om hur
man kan stärka Campus G
 otlands
roll och utveckla den potential som
finns i det geografiska läget.
Utvärderingen rekommenderar bland an
nat att Campus Gotlands mål och stra
tegier ses över, att planeringsrådet får en
starkare roll och att intendenturen vid
Campus Gotland inordnas i universi
tetsförvaltningen.
– Min spontana reaktion på utred
ningen var väldigt positiv. Vi har haft en
bra dialog med utredarna och målet var
ju att de skulle peka på möjligheter till
fortsatt utveckling, säger Olle Jansson,
rektorsråd för Campus Gotland.
Han välkomnar särskilt förslagen om
att planeringsrådets roll bör stärkas och
få ansvar för bland annat samordning,
utveckling och uppföljning på campus.
– Det ligger ju en utmaning i att å ena
sidan vara fullt ut integrerad och sam
tidigt en unik del av Uppsala universi
tet. Jag tror att planeringsrådets roll be
höver stärkas om vi ska kunna utveckla
den potential som finns här. Vi ska själv
klar behålla vår grundorganisation men
det gäller att hitta den ideala balansen
mellan det tvärvetenskapliga och det
ämnesspecifika.
UTVÄRDERINGEN rekommenderar

ock
så att rektor överväger om rektorsrådet
för Campus Gotland även ska vara le
6
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damot i rektors ledningsråd. Det är där
emot något som Olle Jansson ställer sig
lite tveksam till.
– Jag är inte säker på att det är nödvän
digt. Jag upplever att vi har haft en bra
dialog hittills och man får inte glömma
att Campus Gotland trots allt är en gan
ska liten del av hela universitetet.
Therése Iveby Gardell, administrativ
chef för Campus Gotland och biträdande
universitetsdirektör, är också positiv till
många av de föreslagna åtgärderna.
– Utredningen förtydligar de möjlig
heter som finns och visar att vi behöver
förstärka de mekanismer som fokuserar
på Gotland, bland annat genom att tyd
liggöra styrningen och lägga tyngden på
innehåll i stället för på form.
FÖRSLAGET ATT INORDNA intendenturen
vid Campus Gotland i universitetsför
valtningen är en bra idé, menar hon.
– Det är ett jättebra förslag. Jag tror
att vi kan ge samma service i en mer
samlad organisatorisk form och att det
dessutom är mer ekonomiskt fördelak
tigt. Men att det är bra är ju inte det
samma som att det är lätt.
Rapporten har under januari månad
varit ute på remiss inom universitetet
och behandlas på nytt i konsistoriet den
22 februari. Det är sedan upp till rektor
att fatta beslut om vilka förslag man ska
gå vidare med och i vilken omfattning.
– Förslagen berör ju både stort och
smått och det finns många trådar att dra
i. Allt ifrån framtagandet av ett nytt mål
dokument till en diskussion om Liberal
Arts och utvecklandet av en Östersjöpro

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Utredning föreslår
starkare lokal styrning
Therése Iveby Gardell och Olle Jansson
välkomnar utvärderingen av Campus
Gotland som bland annat förslår att
planeringsrådet på Gotland ska få en
starkare ställning.

fil. Frågorna måste placeras ut på olika
nivåer och förankras, menar Olle Jansson.
Finns det krafter kvar att fortsätta
förändringsarbetet på Campus Gotland i spåren av samgåendet, så här
två och ett halvt år senare?
– Ja, det tror jag. Mycket tid har hit
tills gått till att integrera och etablera sig
vid institutionerna och få saker och ting
på plats. Nu finns det tid att börja arbeta
mer med de gemensamma frågorna som
rör campus, säger Olle Jansson.
– Det beror nog på hur högt man sätter
ambitionsnivån, men flertalet medarbe
tare på Gotland tycker nog att det är bra
att fokus riktas på Gotland efter att vi
har riktat fokus mot Uppsala under de
här åren, säger Therése Iveby Gardell.
Josefin Svensson

Läs mer: Utvärdering av Uppsala
 niversitet – Campus Gotland
u
2013–2015 av Lars Haikola och
Lars Burstedt. (UFV 2015/1808)

1 I oktober genomfördes en enkät
om den gemensamma lönefunktionen, hur gick det?
– Vi skickade ut enkäten till
3 400 medarbetare och fick in
1 193 svar. Medarbetarna är över
vägande positiva till service, kom
petens och bemötande hos den ge
mensamma lönefunktionen. Sedan
efterfrågar många en ökad tillgäng
lighet hos supporten och bättre
funktioner i de administrativa sys
temen. I övrigt ser vi en ganska stor
splittring i resultaten. Vissa tycker
att den egna arbetsbelastningen blir
för stor i och med egenrapporte
ringen, medan andra är positiva till
den ökade digitaliseringen.
2 Hur jobbar ni vidare med detta?
– Vi planerar för ytterligare an
slutningar under våren. IT-av
delningen jobbar just nu med en
serveruppgradering för att öka Pri
mulas kapacitet innan vi går vidare.
Systemet klarade helt enkelt inte
av den stora volymen reseräkning
ar som lades in i slutet av året och
det ska vi försöka komma till rät
ta med.
3 Hur stor del av universitetets
medarbetare tillhör redan den
gemensamma lönefunktionen?
– I dag är ungefär hälften av uni
versitetets medarbetare anslutna,
cirka 3 700 personer. Målet är att
hela universitetet ska vara med vid
slutet av 2016 och det tror jag vi
kommer att klara.
4 Den gemensamma lönefunktionen är ju en anpassning inför
en eventuell framtida anslutning
till Statens servicecenter. Hur
ser läget ut för Uppsala universitets del?
– Statens servicecenter har ta
git fram en tidsplan för fortsatt an
slutning där Uppsala universitet
finns med år 2019. Andra myndig
heter, som till exempel Göteborgs
universitet, ansluts redan i år. Det
finns därför all anledning att tro att
det blir den här vägen vi kommer
att gå.
Josefin Svensson

Läs mer om den gemensamma
lönefunktionen på mp.uu.se
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Erika Berglind Söderqvist
och Tove Larsson, båda
doktorander vid engelska
institutionen, föreläser för
elever på Fyrisskolan. ”Vi vill
berätta om vad vi gör och
varför det är så kul”, säger
Erika Berglind Söderqvist.

Doktorander
inspirerar till
högre studier
Med korta föreläsningar på engelska vill Tove Larsson,
Erika Berglind Söderqvist och Elisabeth Lutteman inspirera
gymnasieungdomar till att satsa på universitetsstudier,
gärna inom engelska eller andra språk.
Tove Larsson, Erika Berglind Söderqvist
och Elisabeth Lutteman är doktorander
vid engelska institutionen. De driver just
nu ett projekt under namnet ”Project
PhD” med syfte att uppmuntra gym
nasieelever med olika socio-ekonomisk
bakgrund att söka sig till universitetet.
Det hela började med att de ville göra
någon form av utåtriktad verksamhet för
att inspirera fler till språkstudier.

– Vi ville berätta om vad vi gör och
varför det är så kul, säger Erika Berglind
Söderqvist.
– När jag själv gick på gymnasiet vis
ste jag inte vad forskning inom huma
niora innebar och att det var något man
kunde ägna sig åt. Därför ville vi gå ut
till just gymnasieklasser för att nå ut och
kanske inspirera någon till högre utbild
ning, förklarar Tove Larsson.

När de går ut i klasserna berättar de
inte bara om språkstudier utan inleder
med bredare information om hur det är
att plugga vid universitetet. Sedan hål
ler de en kortare interaktiv föreläsning
om sina respektive forskningsområden,
varefter eleverna får ställa frågor.
– Det har varit väldigt bra för mig att
prata med icke-specialister. Det tvingar
en att tänka till och jobba med pedago
giken, säger Erika Berglind Söderqvist.
– Det har också varit intressant att
prata med gymnasielever om vad de har
för förväntningar och hur de tänker kring
universitetsstudier. Det är ju förhopp
ningsvis dem vi kommer att undervisa
på grundutbildningen i framtiden, säger
Elisabeth Lutteman.
Hittills har de varit ute och pratat med
omkring 180 gymnasielever på skolor i
Stockholm och Uppsala, men de har yt
terligare några besök inplanerade innan
projektet avslutas i slutet av februari.
– Responsen har varit väldigt positiv.
Vi har gjort enkäter efter varje föreläs
ning där svaren hittills har visat att nio
av tio är mer intresserade av universitets
studier efter vårt besök och tre av fyra
är mer intresserade av språkstudier än
tidigare, berättar Tove Larsson.
Josefin Svensson

Interaktiva moment är en del av
föreläsningen.

Martin Rios och Filip Gedeborg ställer en
fråga till Tove Larsson.

Erika Berglind Söderqvists son Tjalve fick
också hänga med på föreläsningen.
UNIVERSEN 1 — 2016
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Nya biblioteket kom
snabbt på plats
– Det är egentligen inte möjligt att flytta
ett bibliotek på så här kort tid, säger Ka
tarina Hjortsäter, bibliotekarie och pro
jektledare, när Universen träffar henne
i januari några dagar innan biblioteket
öppnar för besökare.
Det nya biblioteket är ungefär lika
stort till ytan som de tidigare lokalerna
vid Gamla torget, men eftersom huset är
äldre och märkt som byggnadsminne kan
rummen inte användas hur som helst.
– Vi kan inte ställa bokhyllor mitt på
golvet, vilket minskar antalet hyllmeter.
Vi har därför behövt sortera ut nära hälf
ten av böckerna i den öppna samlingen.
Det finns numera omkring 37 000
böcker i de specialbeställda bokhyllorna.
Övriga titlar har magasinerats och kan
beställas fram vid behov. Förutom bok
salarna finns ett antal mindre rum för
studier och grupparbeten och i källar
planet har studenterna tillgång till ett
pentry. Biblioteket rymmer också en un
dervisningssal med den senaste tekni
ken. Det är högt till tak och inrett med
olika typer av sittplatser. Läsplatserna
har däremot blivit färre, 200 mot tidi
gare 430 platser.
Omkring 150 000 böcker har varit i
omlopp under flyttprocessen, som till
största delen genomförts samtidigt som
biblioteket varit öppet för studenter och
forskare.
– När man flyttar ett bibliotek bru
kar man för det mesta börja förbereda
några år i förväg genom att sortera ut
böcker och anpassa samlingarna. Här
fick vi omkring ett halvår på oss, säger
Katarina Hjortsäter.
FLYTTEN AV BIBLIOTEKET ÄR en del av ett
större projekt som berör hela intenden
turen Gamla torget.
– Studenterna har länge efterfrågat

Dag Hammarskjöld och juridiska biblioteket
har under hösten flyttat från Gamla torget till
nya lokaler i kvarteret Munken. Biblioteket
invigdes officiellt den 12 februari.

fler läsplatser och både juristerna och
statsvetarna behövde större och mer än
damålsenliga lokaler, berättar Margareta
Brattström, prefekt vid juridiska institu
tionen och föreståndare för intendentu
ren Gamla torget.
DEN JURIDISKA FAKULTETEN flyttade i hös
tas in i nya lokaler i kvarteret Munken
på Trädgårdsgatan.
– För våra studenter och lärare är det
väldigt praktiskt att nu ha biblioteket
så nära fakultetens övriga lokaler, säger
Mattias Dahlberg, dekan vid juridiska
fakulteten.
Flytten av biblioteket innebär också
att statsvetenskapliga institutionen kan
bygga ut med fler föreläsningssalar, se
minarierum och studentgemensamma
utrymmen.
– Vi kommer att bygga om så att insti
tutionens lokaler vid Gamla torget kan
samlas under ett tak och räknar med att

Ny organisation för
universitetsbiblioteket
n Universitetsbiblioteket har sedan i slu-

tet av förra året en ny organisation. Alla
bibliotek finns kvar men antalet enheter
har blivit färre. Förändringarna har inte
medfört att någon av bibliotekets omkring 200 anställda behövt sägas upp.
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Dag Hammarskjöld och j uridiska
biblioteket finns sedan i början av
året på Slottsgränd 3 i centrala
Uppsala. Flytten har genomförts
på rekordfart för att ge utrymme
till fortsatta ombyggnationer vid
intendenturen Gamla torget.

– Som inom många andra områden
är resurserna begränsade och vi har behov av att använda våra medel på ett
mer e
 ffektivt vis. Omorganisationen är
också ett sätt att ta vara på den kompetens som finns inom biblioteket och ge

vara klara i början av nästa år, säger PerOla Öberg, prefekt vid statsvetenskap
liga institutionen.
Juridiska fakulteten har omkring 270
nya läsplatser i sina lokaler i kvarteret
Munken och när också statsvetenskap
liga institutionen byggt om och hela pro
jektet är klart 2017 kommer antalet läs
platser att har fördubblats.
– Det kommer att finnas mellan 900–
950 läsplatser, även om antalet platser
just på biblioteket minskar, förklarar
Margareta Brattström.
Att biblioteksflytten fick genomföras
på relativt kort tid var en förutsättning
för att inte hela projektet skulle dra ut
på tiden.
– Det jobb som bibliotekets personal
har utfört är fantastiskt. De är ju en del
i den här helhetslösningen som vi tror
kommer att bli väldigt bra på sikt, säger
Margareta Brattström.
Josefin Svensson

Katarina Hjortsäter, bibliotekarie och
projektledare för flytten.

våra brukare bättre service, säger överstebibliotekarie Lars Burman.
Bland annat har avdelningen för
ämnesbibliotek organiserats om till sex
enheter från tidigare nio.
Biblioteket ska i framtiden jobba mer
processorienterat och tre huvudprocesser har identifierats: Informationstjänst,
media och samlingar samt studie- och
forskningsstöd.
– Den nya organisationen kommer att
leda till större effektivitet. Jag tror också

att det kommer att bli roligare att arbeta
på en mer sammanhållen arbetsplats,
säger Lars Burman.
Under våren fortsätter arbetet med
att sätta den nya organisationen och
Lars Burman ser med tillförsikt på framtiden.
– Det tar tid att hitta nya arbetssätt.
Vi kommer att lägga ned mycket arbete på det här framöver, men det känns
spännande.
Josefin Svensson

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Ny forskningsutvärdering på gång
n Uppsala universitet ska under

det kommande året genomföra
en ny universitetsövergripande
forskningsutvärdering, Kvalitet och
förnyelse 2017 (KoF17). Den här
gången ligger fokus på förutsättningar och processer för god forskningskvalitet.
Det interna arbetet och självvärderingen planeras ske under 2016
med platsbesök av externa bedömare i början av 2017.

Få söker tillstånd
för anlitande av
juridisk person
n Endast en tredjedel av universi-

Ledningsutredningen
på intern remiss
n Regeringen gav i maj 2014 en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och analysera ledarskap och
ledningsstrukturer i högskolan, den
så kallade ”Ledningsutredningen”.
Betänkandet lämnades till regeringen i november förra året och remitterades bland annat till Uppsala
universitet. En internremiss har gått
ut inom universitetet och en arbetsgrupp har även tillsatts för att bearbeta de interna synpunkterna och
formulera remissvaret. Gruppens
förslag lämnas sedan till rektor inför
konsistoriets beslut den 22 februari.
Svar ska ha inkommit till regeringen
senast den 1 mars.

Handlingsplanen för hållbar utveckling
slår bland annat fast att ett hållbarhetsperspektiv ska inkluderas i tillämpliga
utbildningsplaner och kursplaner.

Strategi för
hållbar utveckling
– Universitetet har mycket att bidra med
inom hållbar utveckling. Det har studen
ter och anställda visat under många år
genom goda och viktiga initiativ. Nu vill
vi lyfta arbetet ytterligare. Det här pro
grammet handlar om att höja ambitio
nerna. Vi vill öka kunskapen och med
vetenheten inom hållbarhetsområdet,
säger rektor Eva Åkesson.
Strategin för hållbar utveckling ska
stimulera till engagemang och nytän
kande. Den tar sin utgångspunkt i uni
versitetets Mål och strategier och ska
vara vägledande för det interna arbetet.
– Jag ser fram emot fler tvär- och
mångvetenskapliga initiativ som bidrar
till hållbar utveckling och en bättre värld.
Programmet innebär att fler av våra stu
denter får ett tydligt hållbarhetsperspek
tiv i sina utbildningar och att vi blir bättre
på att kommunicera vårt arbete för en
hållbar utveckling. Studenter som brin
ner för hållbarhetsfrågor kommer att se
att deras engagemang påverkar och har
betydelse. Nu blir det tydligt att vi har
en hög ambitionsnivå för universitetet.
Det kommer att ge synliga resultat, me
nar Eva Åkesson.
Hållbarhetsperspektivet ska bland
annat integreras i chefs- och introduk

tionsprogram för nya medarbetare. Stu
die- och karriärvägledare ska också ut
bildas i hållbar utveckling för att kunna
vägleda studenter som vill fördjupa sig
inom området.
– När det gäller mer konkreta åtgär
der, som till exempel återvinning och
energianvändning, så finns de upptagna
i universitetets miljöplan, säger Tom Pe
tersson, projektledare vid planeringsav
delningen.
Karin Bengtsson, universitetslektor vid
institutionen för ekologi och genetik, var
ordförande i den arbetsgrupp som job
bat med både strategin och handlings
planen innan underlaget skickades vidare
på remiss inom universitetet.
– Vi fick uppdraget redan under hös
ten 2013 och jobbade sedan under hela
2014 för att ta fram ett förslag. Vi tänkte
ganska ambitiöst och ville att det skulle
synas inom alla områden att Uppsala
universitet satsade på hållbar utveck
ling. Det visade sig däremot vara omöj
ligt att genomföra, berättar hon.
Hon känner dock igen de flesta formu

”Jag ser fram emot fler
tvär- och mångvetenskapliga initiativ som bidrar
till hållbar utveckling och
en bättre värld. ”
Eva Åkesson

Eva Åkesson.
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I höstas klubbades universitetets
program för hållbar utveckling
igenom av konsistoriet. Nu har
även en handlingsplan för de
kommande åren slagits fast.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

tetets institutioner ansöker om tillstånd när de anlitar en juridisk person i undervisningen och
omkring en femtedel av
fallen bokförs på ett fel”Riktlinjerna
aktigt vis. Det framgår
har varit lite
av en granskning som
otydliga.”
internrevisionen genomfört.
– Jag tror att många helt
enkelt inte vet när man ska anmäla
anlitandet av juridisk person. Riktlinjerna har varit lite otydliga och det
här är något vi ska se över, säger Camilla Lööw Lundin, biträdande akademiombudsman vid juridiska avdelningen.
Att anmäla anlitandet av juridisk
person blir aktuellt så fort man tar in
en person i undervisningen som inte
är anställd vid universitetet.
– Det kan handla om en extern
föreläsare, men också om verksamhetsförlagd utbildning och
handledare som inte är anställda
vid Uppsala universitet, förklarar
Camilla Lööw Lundin.
Internrevisionen rekommenderar
bland annat att rutinerna för beslut
kring juridisk person i undervisningen revideras.
– Vi har ännu ingen tidsplan för
det här arbetet, men om det uppstår frågor kring detta kan man alltid
kontakta oss på juridiska avdelningen, säger Camilla Lööw Lundin.

Karin Bengtsson.

leringar i både programmet och hand
lingsplanen, även om de inte är lika skarpt
formulerade och genomgripande som
ursprungsförslaget.
– Programmet och handlingsplanen
lämnar en hel del öppet. Vi hade fler
obligatoriska krav och ville se resultat.
Men jag är ändå glad och stolt över att
vi har en strategi för hållbar utveckling
och hoppas att den ska inspirera många
till att jobba vidare med de här frågorna.
För att handlingsplanen ska leda till
konkreta resultat är det nödvändigt med
uppföljning och individuellt ansvar, me
nar hon.
– Det måste finnas någon som driver
de här frågorna och tar ansvar. Då tror
jag att det kan hända saker.
Josefin Svensson

Läs programmet och handlingsplanen
för hållbar utveckling i universitetets
mål- och regelsamling: regler.uu.se
UNIVERSEN 1 — 2016
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PÅ JOBBET/ I VIETNAM

”MAN MÅSTE
BREDDA
PERSPEKTIVET”

ANNA BERGSTRÖM HAR VARIT i Vietnam i drygt ett år
och har precis kommit hem från ett fältarbete i den
nordöstra provinsen Cao Bang. Där arbetar hon med
forskningsprojektet Perikip – Perinatal Knowledge Into
Practice. Det är ett samarbete mellan hälsoministeriet
i Vietnam och Research Institute for Child Health i
Hanoi med syftet att öka kunskapen om hälsofräm
jande beteenden inom vården.
– Det finns ju en massa belägg för vilken typ av vård
gravida kvinnor och nyfödda barn behöver. Ändå tar
det väldigt lång tid innan saker och ting förändras ute
på klinikerna och i samhället i stort. Vi studerar där
för strategier för hur man når ut med kunskap om
hälsa i praktiken.
Forskningsfältet kallas implementeringsforskning och
handlar bland annat om vilka faktorer som är viktiga för
att en förändring ska komma till stånd och bli varaktig.
– Cao Bang är en väldigt fattig provins, men man har
en väl utbyggd organisation, berättar Anna Bergström.
– Mödravård och normalförlossningar sköts på den
lokala vårdcentralen medan mer komplicerade fall
remitteras vidare. Infrastrukturen i provinsen är då
lig, vilket får konsekvenser när patienter remitteras.
För att förbättra rutinerna och öka säkerheten un
der graviditet, förlossning och barnens första levnads
månad har man i projektet samlat lokala nyckelper
soner för att få dem att utveckla sitt samarbete och
lösa problem gemensamt. Till nyckelpersoner räknas
till exempel politiker, representanter från fackfören
10
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FRÅN TAKTERRASSEN DÄR VI sitter hörs tutande från kvar
terets motorcyklar, enstaka hundskall och galande från
grannens tupp. Katten Nasse har inte vågat sig ut på
terrassen ännu. Anna Bergström känner sig hemma i
Vietnam och menar att det på många vis är ett struk
turerat land som är enkelt att jobba i.
– Jag är född i Mocambique och har alltid känt mig
som en världsmedborgare. Jag har varit mycket i Uganda
och det känns naturligt för mig att också vara här.
Det enda som varit riktigt svårt är språket.
– Jag har fantastiska kollegor som översätter och jag
tror att vi förstår varandra, men ibland kommer det
fram senare att vi inte gjort det. Jag borde egentligen
lära mig vietnamesiska men det skulle ta så lång tid.
Hon har forskningsanslag till och med 2017 och
har flera projekt på gång, bland annat i Mocambique
och Zambia.
– Som forskare i global hälsa räcker det inte att bara
se en del av världen, man måste bredda perspektivet
för att förstå sambanden. Man lär sig så mycket av att
vara länge på en plats. Det handlar om att ta sig tid att
förstå hur saker och ting fungerar och hur folk tänker.

FOTO: ANNA BERGSTRÖM

När taxin sladdar in vid vägkanten på 291 Lac Long
Quang är Anna Bergström redan på plats. Hon möter
upp en bit ifrån sin bostad eftersom vägarna i kvarteret
inte alltid är tillgängliga med bil. Hon bor i stadsdelen
Tay Ho i norra Hanoi och när hon dragit upp jalusin
på bottenvåningen kliver vi rätt in i hennes kombine
rade kök och vardagsrum. Vi välkomnas av kattung
en Nasse som hon hoppas ska skrämma bort några av
husets råttor så småningom.
– Han är lite ängslig av sig, men jag har faktiskt inte
sett någon råtta sedan han kom hit.

ingar och hälso- och sjukvårdspersonal. Till sin hjälp
har varje grupp en så kallad faciliterare, en person som
utbildats av Anna Bergström och hennes kollegor för
att stödja och förbättra gruppens arbete.
– Under utbildningen förbereder vi dem för de olika
typer av situationer som kan förekomma i grupperna.
De kommer att jobba i starka hierarkiska kulturer,
men får verktyg för att underlätta kommunikationen
och samarbetet.

Josefin Svensson

Läs mer om projektet Perikip
i Vietnam: www.kbh.uu.se

Jag är född i
Mocambique och
har alltid känt mig som
en världsmedborgare.
Jag har varit mycket i
Uganda och det känns
naturligt för mig att
också vara här.

FOTO: ANNA BERGSTRÖM

Anna Bergström, forskare vid
institutionen för kvinnors och barns
hälsa, genomför större delen av sitt
forskningsprojekt i Vietnam. Här
studerar hon hur man med hjälp av
bland annat förbättrad kommunikation
kan öka överlevnaden och hälsan för
gravida kvinnor och nyfödda barn
i en av landets norra provinser.

Provinsen Cao Bang där Anna
Bergström gör sitt fältarbete
ligger i norra Vietnam.

FOTO: JOSEFIN SVENSSON
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Anna Bergström
i kvarteret utanför
sin bostad i stads
delen Tay Ho
i norra Hanoi.

FOTO: ANNA BERGSTRÖM

FOTO: PRIVAT

Invigning av forskningsprojektet Perikip
– Perinatal Knowledge
Into Practice.
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De söker nya
lösningar för Afrika

En växande medelklass i de afrikanska
länderna har medfört att välfärdssjukdo
mar som till exempel diabetes, högt blod
tryck och fetma sprider sig med hög fart.
– Vi måste söka lösningarna för häl
soproblemen i de afrikanska länderna
utanför de traditionella vetenskapliga
synsätten jag lärde mig på läkarprogram
met en gång i tiden, säger Stefan Swart
ling Peterson, professor i global hälsa.
– Vi vet att två av tre kvinnor och barn
dör i onödan eftersom känd medicinsk
kunskap inte når ut. Det är inte främst
ett medicinskt problem, ett bättre vac
cin gör inte så stor nytta om det inte an
vänds, fortsätter han.
För att hitta vägar framåt startar Upp
sala universitet utbildnings- och forsk
ningsmiljön ”Hälsa, politik och kultur i
Afrika” med syfte att bli en dynamisk
miljö i gränssnittet mellan humaniora,
samhällsvetenskap, medicin och farmaci.
Forskningsmiljön ska arbeta med tvärve
tenskapliga seminarier för forskare, dok
torander och studenter, gemensamma
forskningsansökningar och samarbeten
med forskare i afrikanska länder.
– Hälsofrågans utmaningar kräver att
vi samverkar och ser olika perspektiv.
Med en växande demokrati finns till ex
empel möjlighet att kräva bättre livs
medelskontroller som i sin tur är en för
utsättning för bättre hälsa, säger Sten
Hagberg, professor i kulturantropologi.
DE KONKRETA PROBLEMEN MED att hante
ra välfärdssjukdomar i afrikanska länder
är många. Det handlar om att anpassa
kosten, genomföra livsstilsförändringar
och ändra inställning till vad som är väl
mående. Utmaningarna innefattar även
andra aspekter som tillgången till rent
vatten, sophantering, klimatförändringar
och sociala och ekonomiska ojämlikheter.
– Vi vet att lösningarna till hälsooch utvecklingsutmaningarna inte bara
kan exporteras vidare till Afrika av ut
ländska experter. Det viktigaste är där
för att skapa möjligheter där vi kan lära
oss av afrikanska forskare om vilka ut
maningar de möter och få veta mer om
12
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De afrikanska länderna söder
om Sahara står mitt i en
dubbel sjukvårdsutmaning.
Vården ska hantera infektionssjukdomar som till exempel malaria, ebola och HIV
samtidigt som de så kallade
välfärdssjukdomarna ökar
kraftigt. Uppsala universitet
tar nu ett initiativ för att hitta
nya vägar till lösningar.

”Hälsofrågans utmaningar
kräver att vi samverkar och ser
olika perspektiv”, säger Sten
Hagberg, professor i kultur
antropologi (till vänster).

hur och var vi kan bidra till deras arbete.
Här har Uppsala universitet möjligheter
att bygga vidare på en starkt svensk tra
dition av solidaritet och respekt för våra
afrikanska kollegor, säger Eren Zink, fors
kare i kulturantropologi och koordinator.
DEN NYA FORSKNINGSMILJÖN ÄR placerad
vid Forum för Afrikastudier vid institu
tionen för kulturantropologi och etnolo
gi. Satsningen finansieras av strategiska
medel från rektor med samfinansiering
från områdesnämnderna för humaniora
och samhällsvetenskap respektive med
icin och farmaci.
– Vi vill knyta ihop fakulteterna i an
dan från FN:s utvecklingsagenda. Det här
handlar om att tackla gemensamma pro
blem för mänsklig överlevnad. Också vi
i Sverige har mycket att lära och vinna
på att samarbeta med länderna i Afrika,
säger Stefan Swartling Peterson.

Anders Berndt

FN:s nya utvecklingsmål
n FN antog i höstas 17 nya globala
hållbara utvecklingsmål som ska gälla
till och med 2030. Ett av målen är att
garantera ett hälsosamt liv och
uppmuntra välmående för alla åldrar.
Läs mer: www.un.org/
sustainabledevelopment

Stefan Swartling Peterson,
Sten Hagberg och
Eren Zink.

Läkemedelsverket och den
regionala etikprövningsnämnden
i Uppsala har nu godkänt
klinisk prövning av en helt ny
behandling med hjälp av ett
genmodifierat virus för patienter med neuroendokrin cancer.
Viruset har kunnat tas fram tack
vare donationer från tusentals
personer runtom i världen.

De tre nordamerikaforskarna Dag
Blanck (t v), Frida Stranne och Erik
Åsard följer presidentvalet i USA
och bidrar med nya perspektiv och
fördjupningar.

USA-forskare bloggar
om presidentvalet
n En ny blogg har lanserats där fors-

Sedan 2007 har professor Magnus Es
sand tillsammans med forskarna Justyna
Leja-Jarblad och Kjell Öberg utvecklat
en ny behandling mot neuroendokri
na tumörer. Behandlingen består av ett
genmodifierat virus som har visat sig an
märkningsvärt effektivt för att förstöra
tumörer i möss.
Tack vare donationer från tusentals per
soner, inklusive en stor gåva från den nu
framlidne entreprenören Vince Hamil
ton, har forskargruppen fått in tillräckligt
med medel för att kunna påbörja kliniska
studier. Det blir världens första kliniska
studier med ett genmodifierat virus som
specifikt angriper neuroendokrina tumö
rer. Behandlingen har döpts till AdVince,
som ett erkännande av Vince Hamiltons
starka stöd till forskningen.
Läkemedelsverket och den regionala
etikprövningsnämnden i Uppsala har nu

karna Frida Stranne, Högskolan i
Halmstad, Dag Blanck och Erik Åsard, Uppsala universitet, bevakar
presidentvalet i USA tillsammans
med en rad välmeriterade gästskribenter. De tre forskarna är alla verksamma inom Svenska institutet för
Nordamerikastudier som är en del
av engelska institutionen.
– Det finns många som kommenterar utvecklingen i USA, men vi vill
ge fördjupning och intressanta perspektiv som ligger lite vid sidan av
det vanliga medieflödet. Historiskt
grundad analys av politik behövs i
debatten, säger Dag Blanck.
Läs bloggen på
www.amerika-analys.se.

Ny fågelart upptäckt
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Klartecken för unik
cancerstudie
Läkemedelsverket och den
regionala etikprövningsnämnden i Uppsala har gett
Magnus Essands forskargrupp klartecken att påbörja
behandling av patienter.

gett klartecken för att börja behandlingen
av patienter. Många krav måste uppfyllas
inför en klinisk prövning på människor
och det har tagit två år att få beskedet.
– Vår första patient har skrivit på om
att delta i behandlingen och successivt
kommer fler att kunna behandlas. De
första tolv patienterna kommer att ingå
i en Fas I-studie där dosen successivt

ökas för att se om det finns eventuella
biverkningar. När vi fastställt en tole
rerbar dos kommer ytterligare patien
ter att behandlas i en så kallad Fas II-
studie, där huvudsyftet är att titta på
behandlingseffekter. Maximalt kommer
vi att kunna behandla 35 patienter, sä
ger Magnus Essand.
Gunilla Sthyr

n Himalayatrast är

Fler meriteringsanställda får tillsvidaretjänst
n Universitetskanslersämbetet

har följt upp meriteringsanställda
och deras anställningssituation vid
svenska lärosäten under åren 2004,
2008 och 2014. Störst chans att få
en tillsvidareanställning hade biträdande lektorer, där över 80 procent
fått en tillsvidaretjänst sex år efter
meriteringsanställning.
Läs hela analysen på www.uka.se

4 FRÅGOR TILL LENA CLAESSON-WELSH
tillförordnad Co-Director för SciLifeLab och tidigare noddirektör för SciLifeLab Uppsala.

SciLifeLab utvärderat av Vetenskapsrådet
Vilken är din reaktion på utvärderingen som presenterades i slutet av förra året?
– Vi inom SciLifeLab har sett fram
emot resultatet, men inte utan viss oro
inför eventuell kritik och oväntade för
slag. När vi öppnade rapporten kom
vi snabbt till insikt om att huvudkom
mentarerna är mycket positiva och fast
slår att SciLifeLab är en imponerande
verksamhet i internationell framkant.
Rekommendationerna gällande natio
nell implementering och tydligare, mer
transparent ledning var väntade och i
linje med den inriktning vi själva re
dan påbörjat.

1

Hur ser du på förslagen till
förbättring, och kan ni använda rapporten för att åtgärda dem?
– Vi är imponerade av Vetenskapsrå
dets arbete och bedömer att förslagen
är relevanta, i enstaka fall oväntade men
spännande. Rapporten blir nu ett red
skap för att ytterligare förbättra verk
samheten.

2
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namnet på en helt
ny fågelart som
har upptäckts av
en internationell
forskargrupp ledd
av uppsalaprofessorn Per Alström. Det
som forskare tidigare trott var en
fågelart – bergtrasten – är i själva
verket tre: alptrast, sichuantrast och
den nya himalayatrasten.
– Himalayatrasten har proportionellt längre näbb, kortare ben och
kortare stjärt. Det är små skillnader
i fjäderdräkten, men framför allt är
den mycket mer musikalisk än alptrasten, säger Per Alström, professor och forskare vid Uppsala universitet och Artdatabanken på SLU,
som i och med himalayatrasten har
upptäckt sin sjunde fågelart.

En slutsats är att SciLifeLab
måste fortsätta arbetet med
att fullt ut bli en nationell resurs, hur ska ni nå dit?
– Vi har nio stora infrastrukturplatt
formar med användare från hela Sverige.
I den meningen har SciLifeLab fungerat
som nationell resurs. Arbetet med att eta
blera faciliteter vid universiteten i Lund,
Linköping, Göteborg och Umeå är inlett
och flera kommer att starta upp 2016.

3

Hur påverkar utvärderingen SciLifeLab i Uppsala?
– Rapporten understryker
behovet av att koordinera vår
lokala verksamhet med den nationella,
samt att tydligare definiera SciLifeLab
Faculty, det vill säga forskare vid vårt
universitet som på olika sätt bidrar till
och har nytta av SciLifeLabs vetenskap
liga miljö. Sammantaget fungerar dock
vår verksamhet i Uppsala utmärkt och
vi har all anledning att vara nöjda med
vår rekrytering av unga forskare och med
våra plattformar.

4

Magnus Alsne

Lena Claesson-Welsh.
n SciLifeLab är ett nationellt centrum

för molekylär biovetenskap med fokus
på hälsa och miljöforskning. Det är ett
samarbete mellan Karolinska Institutet,
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet. www.scilifelab.se
UNIVERSEN 1 — 2016
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Studentlivet
lockar allt fler
seniorer

14

Omkring 300 personer var på
plats i publiken när idéhistorikern
Sverker Sörlin kom för att föreläsa
om det norska skidundret.

Att studera sent i livet lockar allt
fler Uppsalabor. Senioruniversitetet
har 3 500 studenter och ett brett
utbud. Medlemmarna kan
välja mellan populära språkkurser,
temaföreläsningar om demokrati,
konstresor till Italien och
mycket, mycket mer.
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RÖNWALLSALEN PÅ Akademiska sjuk

huset sjuder av liv en stund före da
gens föreläsning, en gråkall tisdag
efter lunch. Dagens gäst är idé
historikern Sverker Sörlin som
ska prata om sin bok om det
norska skidundret. I publiken
sitter inga vanliga studenter.
Medelåldern ligger på 70–80
år och de är inte här för att ta
en examen utan för att stilla
sin nyfikenhet.
Bara under det senaste året
har antalet medlemmar i Seni
oruniversitetet ökat med 500
personer. Just idag har runt 300
av dem slagit sig ned för att lyssna.
– En förklaring är att 40-talisterna
är så många. Äldre människor är vitala nu
förtiden. Bara för att man pensioneras så är man
ju inte slut, utan har väldigt mycket kraft och lust kvar
att lära sig och hänga med, säger Britt-Louise Gun
narsson, ordförande i Senioruniversitetet.
Det finns många olika skäl till att börja studera på
ålderns höst. Britt-Louise Gunnarsson, tidigare profes
sor vid institutionen för nordiska språk, började på en
studiecirkel för att fräscha upp sina kunskaper i tyska.
Vice ordförande Per Olof Osterman, pensionerad
neurolog och sjukvårdsadministratör, ville ta upp mu
sikintresset lagom till 70-årsdagen. På Senioruniversi
tetet fanns en kör som var öppen även för nybörjare.
Och på den vägen är det.
Senioruniversitetet i Uppsala är inte störst i Sverige,
men medlemmarna är väldigt engagerade. De deltar i
studiecirklar, går på föreläsningar och träffas ofta. Det
gör att ryktet sprider sig och medlemsantalet växer.
– Det sprider sig med mun-till-mun-metoden att
vi har intressanta och roliga serier och cirklar att gå
på. Då blir det som en positiv spiral, men vi vågar inte
göra alltför mycket reklam, säger Per-Olof Osterman.
Däremot skulle de gärna vilja nå nya grupper, till
exempel nyanlända svenskar. De har kontaktat olika
invandrarföreningar i Uppsala och spritt information.
– Vi är med i ett samarbetsprojekt med sju seni
oruniversitet i olika länder i Europa och har fått EUpengar för att undersöka möjligheten att nå nya grup
per, som funktionshindrade och invandrargrupper,
säger Per-Olof Osterman.
TILL VÅREN KOMMER DE att testa att filma tisdagsföre
läsningarna så att de blir möjliga att titta på för dem
som inte kan ta sig till föreläsningen. Funktionshin
drade medlemmar kan samlas på seniorboenden som
Ekeby och Kungsängsliljan och se föreläsningarna.
Själva basen i verksamheten är studiecirklar. Mest
UNIVERSEN 1 — 2016
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Dagens värd Jan Fagius
(till vänster), föreläsaren
Sverker Sörlin och
teknikern Maria Wold
förbereder presentationen.

Ordförande
Britt-Louise
Gunnarsson och vice
ordförande Per Olof
Osterman behöver
inte göra reklam för de
populära kurserna, men
de vill gärna nå nya
grupper.

populära är språkcirklarna med franska, tyska, italien
ska, latin, spanska och ryska. Det finns också cirklar i
akvarellmålning, fågelskådning, fysik och svarta hål, fi
losofi och mycket annat. Föreläsningsserierna tar upp
aktuella teman som läget i Mellanöstern, demokra
tins utveckling och infektionssjukdomar ur ett glo
balt perspektiv.
Att det fungerar är tack vare alla funktionärer, som
startar studiecirklar och arrangerar föreläsningar. Webb
plats och tidning ska också skötas och på föreläsningar
behövs det hjälp med tekniken.
– Om inte ljudet fungerar blir det genast klagomål.
I vår ålder är det ju många som hör dåligt, säger BrittLouise Gunnarsson.
Vid tisdagsföreläsningen i Grönwallsalen är inte
mindre än tre personer engagerade som AV-tekniker.
Två av dem är före detta anställda vid Uppsala uni
versitet: Sven Arvidsson, tidigare chef på IT-stöd, och
Hans Börling, som jobbat på byggnadsavdelningen.
– Se dig omkring här så upptäcker du rätt många
tidigare universitetsanställda. Det är egentligen inte
så konstigt – föreläsningarna håller en hög nivå, säger
Hans Börling.
Sorlet lägger sig i lokalen när Sverker Sörlin kom
mer upp på scen. Han hälsas välkommen av Jan Fa
gius, pensionerad docent i neurologi.
16
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Sverker Sörlin.

Publiken får en spännande genomgång med många bil
der och samtidigt en historisk tillbakablick på 60-ta
lets skidsport. Många passar på att ställa frågor efteråt.
En dam i publiken riktar sig till dagens värd Jan
Fagius:
– Jan, hur ser det egentligen ut i hjärnan? Hur skulle
det se ut om man gjorde en PET-studie på en skidåkare?
– Det går säkert att få en bild av hur det fungerar,
men det är ju svårt att genomföra en PET-studie under
skidåkning, svarar Jan Fagius med ett skratt.
HAN HAR SUTTIT I programkommittén

för tisdagsföre
läsningarna i ett par år nu och blev kontaktad av Se
nioruniversitetet när han pensionerades från sin tjänst
som överläkare i neurologi.
– Det här är en fantastisk verksamhet. Det är bra
stämning och en oerhörd ambitionsnivå. På tisdags
föreläsningarna tar vi upp olika ämnen – sådant som
förväntas vara intressant för många.
Att arbeta för Senioruniversitetet faller sig natur
ligt, tycker han, även om han ännu inte helt släppt yr
kesarbetet. Till våren ska han hålla en musiklyssnar
cirkel tillsammans med sin fru, musikvetaren Gunnel
Fagius. Ett av många exempel på att Senioruniversite
tets verksamhet byggs upp av medlemmarna.
Annica Hulth

Uppsala senioruniversitet
n Inledde sin verksamhet hösten 1979 med starkt

stöd av Folkuniversitetet i Uppsala.

n Har ingen organisatorisk koppling till Uppsala uni-

versitet.

n Rätt till medlemskap har alla, oavsett studiebak-

grund, som fyllt 58 år samt även yngre personer
som uppbär pension av något slag.
n Administrationen sköts på ideell basis.
n Föreningen hade i oktober 2015 cirka 3 500 medlemmar.
n Erbjuder varje år cirka 90 studiecirklar/föreläsningsserier, 20 teaterresor/studiebesök och 20 tisdagsföreläsningar
Läs mer: www.usu.se
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Ana Elisa Valdés, forskare vid
institutionen för organismbiolog,
och Germán Orizaola, forskare
vid institutionen för ekologi
och genetik, är båda aktiva på
mikrobloggen Twitter.

projektledare vid avdelningen för
kommunikation och externa relationer
och strateg för sociala medier.

De vill se fler forskare
i sociala medier
I höstas skrev Germán Orizaola och Ana
Elisa Valdés en insändare till tidskriften
Science där de uttryckte sin oro över
tendensen att begränsa den fria användningen av sociala medier på vetenskapliga konferenser. De menar båda att
till exempel Twitter är ett utmärkt sätt
att nå ut och skapa kontakter, både inom
och utanför forskarsamhället.
Det var i samband med en konferens förra året som
Germán Orizaola, forskare vid institutionen för eko
logi och genetik, fick upp ögonen för att det blivit allt
vanligare att begränsa den fria användningen av so
ciala medier och foto i samband med vetenskapliga
konferenser.
– Vid just det här tillfället låg jag på sjukhus och
försökte följa en konferens i Baltimore som jag inte
kunde vara med på, men det visade sig vara omöjligt.
På den här konferensen, the 100th Anniversary of
Ecological Society of America, behövde deltagarna be
om tillstånd inför varje seminarium för att få använda
mikrobloggen Twitter. Det resulterade i att väldigt lite
information blev tillgänglig utanför konferenslokalen.
Liknande riktlinjer finns numera för allt fler konferen
ser, vilket oroar Germán Orizaola som tillsammans
med Ana Elisa Valdés, forskare vid institutionen för
organismbiologi, skrev en insändare om händelsen i
tidskriften Sciences oktobernummer.
– Twitter är ju ett så bra verktyg för att få veta vad
som händer och vad andra håller på med. Direktrap
portering från konferenser är väldigt användbart och
ger snabbt tillgång till information som man annars be
höver vänta länge på att få i andra kanaler, menar han.
EN AV ORSAKERNA TILL en restriktiv användning av so
ciala medier vid konferenser är enligt Germán Oriza
ola att man inte vill sprida information eller nya rön
som ännu inte publicerats i vetenskapliga tidskrifter.
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HALLÅ DÄR
ANNICA ALVÉN,

– Men det argumentet håller inte när det handlar om
en konferens där över 4 000 människor deltar.
Han använder själv Twitter i sitt dagliga arbete och
sköter också institutionens twitterkonto.
– Det är ett bra sätt att sprida sin egen forskning,
men jag använder också Twitter för att samla infor
mation inom andra fält, till exempel om forsknings
kommunikation. För mig är det också ett sätt att ut
öka mitt kontaktnät, både inom mitt forskningsfält
och inom andra områden.
ANA ELISA VALDÉS ÄR aktiv på Twitter sedan ungefär
ett år tillbaka och sköter kontot för forskningspro
grammet i fysiologisk botanik vid institutionen för
organismbiologi.
– På Twitter kan man skicka ut information direkt
som kanske kan vara användbar för andra som arbe
tar inom samma fält, menar hon.
Hon använder också sociala medier för att lära sig
mer om till exempel nya undervisningsmetoder och
om utlysningar av forskningsmedel.
– När det handlar om undervisning har jag haft sär
skild nytta av just Twitter. Man hittar snabbt använd
bara tips och kan inspireras av andra.
Ingen av dem har några negativa erfarenheter, till
exempel i form av illasinnade kommentarer.
– Det är ju upp till dig hur personlig du vill vara
och vad du delar med dig. Jag vet att det förekom
mer men ser först och främst fördelarna, menar Ger
mán Orizaola.
Båda upplever att antalet användare inom forskar
samhället har ökat de senaste åren och välkomnar ut
vecklingen.
– Vi lever ju inte i en sluten värld och Twitter är ett
enkelt sätt att nå ut, säger Germán Orizaola.
– Att kommunicera i sociala medier gör forskningen
mer inkluderande i den meningen att man når ut även
till de som inte är en del av forskarsamhället och till
människor som av olika anledningar inte kan delta i
konferenser och möten, säger Ana Elisa Valdés.

Josefin Svensson

En kanal
för dialog
1 Hur ser du på Twitter som arena för forskningskommunikation?
– Det är snabbt och enkelt att nå ut till
”rätt personer”. Helt enkelt en bra arena för
dialog om aktuella ämnen. Vissa menar ock
så att det finns ett samband mellan stor viral
spridning och antalet citeringar.
– Enligt våra mål och strategier ska univer
sitetet bidra med kunskap och samverka med
det omgivande samhället, och sociala medi
er är ju ett sätt att nå ut. Men det gäller att se
det för vad det är, ett socialt medium där det
är viktigt att bidra. Det handlar inte bara om
att skicka ut länkar till sina publikationer utan
också om att hitta nätverk och ambassadö
rer som i sin tur kan hjälpa till att sprida in
formation.
2 Vad ska man tänka på innan man ger sig
ut på Twitter?
– Det är viktigt att det framgår vem som
twittrar. Jag tycker ofta att det är bättre att
twittra som sig själv än som en institution.
Människor samverkar hellre med personer än
med en organisation och så blir det ju lättare
att vara personlig. Dessutom är det få utanför
universitetet som känner till våra olika enhe
ter och avsändaren riskerar att bli otydlig.
– Sedan är ju Twitter en kanal för dia
log och det tror jag många missar. Man mås
te man vara beredd på att ta diskussioner och
svara på frågor. Innan man börjar publicera
inlägg är det bra att ha en idé om vilken mål
grupp man vill nå och varför. Sök och följ an
dra som är aktiva och fundera på hur du kan
bidra med nya idéer.
3 Hur når man ut?
– Det är fortfarande mest journalister och
makthavare som är aktiva på Twitter och om
du vill kommunicera med en bredare publik
är det viktigt att försöka förenkla och berätta
varför det du bidrar med är intressant. Ett sätt
kan vara att följa och kommentera konferen
ser som rör det egna ämnet. Att kommentera
medias artiklar kan också löna sig. Kom med
nya vinklar och komplettera med fakta som
den oberoende och opartiska kunskapsorgani
sation vi är.
Josefin Svensson
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TILL SIST
NAMN SOM NÄMNS
n Agneta Bladh har utsetts till
ny ordförande i Vetenskaps
rådets styrelse. Fram till december 2015 var hon ledamot i Uppsala universitets konsistorium.
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n Graham Budd, professor vid
institutionen för geovetenskaper, har mottagit ett pris inom
paleobiologi – the Palaeontological Associations President’s
medal.

22/2–26/2. Sportlovskul i
Botaniska trädgården. Upplev
kontrasten mellan barockträdgårdens is och Tropiska växt
husets grönska. Öppet 11–16. Fri
entré för studenter och anställda vid Uppsala universitet.
Is i Barockträdgården. Välkommen på skridskoåkning i Botaniska trädgården. Isen spolas
när vädret tillåter. Öppet kl 9–19
till och med 6/3.

n Vernon

Cooray,
professor i
elektricitetslära,
har fått pris för
sin bok ”Introduction to Lightning”. Boken
utnämndes till vinnare i huvud
kategorin när Atmospheric
Science Librarians International
valde ut 2015 års bästa böcker
inom området.

Förra årets pedagogiska pristagare och rektor. Övre raden från vänster: Jakob Andersson, Anders Backlund
och Felix Ho. Nedre raden från vänster: Agneta Andersson, rektor Eva Åkesson och Gesa Weyhenmeyer.

Nominera till pedagogiska priset
n Uppsala universitet delar varje år ut fem

n Jan-Christer Janson,

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

 rofessor emeritus i biokemi,
p
har tagit emot ett prestigefyllt
pris inom vetenskap och teknik
vid en ceremoni i Peking. Priset
– the 2015 State Science and
Technology Award – delades ut
i närvaro av Kinas president
Xi Jinping och premiärminister
Li Keqiang.
n Oskar

Nordström
Skans, professor
vid national
ekonomiska
institutionen,
har mottagit Assar Lindbeckmedaljen för 2015. Priset delas
vartannat år ut till en forskare
som gett ett signifikant bidrag
till ekonomiskt tänkande och
ekonomisk kunskap.

PÅ GÅNG
25/2–28/2. Sportlov på
Museum Gustavianum. Kom
och tillverka nya föremål till
det Augsburgska konstskåpet.
Museum Gustavianum kl 12–16.

1/3. Andreas Vesalius och
den anatomiska renässansen.
Välkommen till visning av årets
utställning i Carolina Rediviva,
kl 17.
5/3. Saturday Jazz Live. Ensemble ur Uppsala University Jazz
Orchestra förgyller lördagseftermiddagen med en timmes
skön musik. Värd: Ulf Johansson
Werre. Entré: 50 kr i dörren.
Plats: Musicum.
8/3. 2015/16 års Fulbrightföreläsning. Professor Karen
V. Hansen föreläser på temat
”Becoming American Two Paths
to Citizenship–Immigrants and
Indians in early 20th Century
U.S”. Eva Netzelius-salen, Blåsenhus, kl 16.15.
12/3. Brahms: Symfoni nr. 4.
Kungliga Akademiska kapellet
framför J. Brahms fjärde sym-

pedagogiska priser för framstående insatser
inom utbildning på grund- och avancerad nivå.
Fyra av priserna är riktade mot lärare inom
områdena:
l Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap
l Juridik och samhällsvetenskap
l Medicin och farmaci

sina samlingar i kvarteret Lagerträdet. Under dagen anordnas
guidade visningar i arkiven och
familjeaktiviteter med studentguider, kl 11–15.

15/3. Sista anmälningsdag för
sommarkurser. Anmälan
öppnar den 22 februari på
www.antagning.se.

TRYCKNINGSBIDRAG

16/3. Universitetsdagen. Elever
i årskurs tre på gymnasiet välkomnas att besöka ett av Uppsala universitets campus och
få en försmak av studier och
studentliv. Anmälan är öppen
till och med den 10 mars.
www.uu.se/universitetsdagen
20/3. Öppet hus i samlingarna.
För andra året i rad öppnar Museum Gustavianum och
Evolutionsmuseet dörrarna till

n För att stödja pedagogiskt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet utlyser avdelningen

för kvalitetsutveckling projektmedel för verksamhetsåret 2017. Utlyst belopp är 500 000 kr.
Denna summa kommer att fördelas mellan flera projekt där varje beviljat projekt tilldelas
maximalt 100 000 kronor.
Sista dag för ansökan är den 27 mars. Instruktioner och mer information finns på medarbetarportalen; mp.uu.se. Kontakt: svante.axelsson@uadm.uu.se, tel: 018-471 15 96.
UNIVERSEN 1 — 2016

Det femte priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område. I år är det prioriterade området ”Integrering av digitala resurser i undervisningen”.
Sista dagen att nominera till 2016
års priser är den 18 mars.
Nomineringsformulär och mer information
finns på medarbetarportalen: mp.uu.se

foni. Mellan de fyra satserna
reciteras texter och dikter.
Sävja kulturcentrum kl 12 och
Gottsunda Market kl 15.
Fri entré.

Sök projektmedel för pedagogisk utveckling
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l Matematik, naturvetenskap och teknik

Bidrag ur Vilhelm Ekmans
universitetsfond
Ansök senast den 1 april till
bibliotekarie Åke Bertenstam
(ake.bertenstam@ub.uu.se).
Fonden stödjer utgivandet av
vetenskapliga arbeten författade av tillsvidareanställda
lärare vid Uppsala universitet
och tjänstemän vid universitets
vetenskapliga institutioner.

www.ub.uu.se/publicera/
universitetets-publikationer/
tryckningsbidrag/
Frågor: ake.bertenstam@
ub.uu.se, tel: 018-471 39 88,
070-425 02 23.

FRISKVÅRD

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

Funktionell träning:
måndagar kl 11.15
Pilates och Mindful:
tisdagar kl 11
Zumba: onsdagar kl 11
Soma Move: torsdagar kl 16
Yoga: fredagar kl 7.15

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:

Med undantag av den funktionella träningen hålls alla passen på Campus1477 Blåsenhus.
Den funktionella träningen hålls
på Campus1477 Science park.
Mer information:
campus1477.se

”Vi befinner oss just nu i början av en teknikrevolution som kommer att ändra
vårt sätt att leva totalt, och ge oss verktyg för att effektivt bota cancer, få förlamade
att gå, göra det möjligt att hålla våra kroppar unga och funktionella längre.”
MARIA STRØMME, professor i nanoteknologi, som varit aktuell i SVT i januari både i Skavlan den 15 januari och i Sommarpratarna den 17 januari.

Att Uppsala universitet är ett brett uni
versitet blir tydligt när man läser Hus
djurs- och sällskapsdjursseminariets pro
gram inför vårterminen. Från husdjur i
Kambodja via fäbodmusik i äldre tider
till studiet av pälshår från olika hundra
ser. Inget ämne är främmande bara det
handlar och husdjur eller sällskapsdjur.
Seminarieserien drogs igång redan
2007 av forskare från Uppsala univer
sitet, SLU, Stockholms universitet och
Södertörns högskola. Den första före
läsningen handlade om hundens roll i
religionen och sedan dess har ungefär
ett föredrag i månaden hållits i semi
nariets regi.
– Vi glömmer bort att djuren är en vik
tig del av vår samtid. De spelar en stor
roll för oss, inte bara som sällskap, säger
Ingvar Svanberg, forskare vid Centrum
för Rysslandsstudier, hundägare och en
av initiativtagarna till seminarierna.
Husdjurs- och sällskapsdjurssemina
riet har också organiserat två heldags
symposier i samarbete med Kungliga
Gustav Adolfs Akademien och Institu
tet för språk- och folkminnen. Det första
handlade om relationen mellan männis
kan och hunden och det senaste sympo
siet, som genomfördes i november förra

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Det tvärvetenskapliga husdjursoch sällskapsdjursseminariet vid
Uppsala universitet bjuder på ett
varierat program där djur i människans närhet är den gemensamma nämnaren. Verksamheten startade 2007 för att skapa en
tvärvetenskaplig mötesplats för
forskare med intresse för husdjur
och sällskapsdjur.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Hur gör djur?
affärsrådgivare vid UU Innovation
och ansvarig för mentorprogrammet
Mentor4Research.

Mentorprogram
för innovation
Ingvar
Svanberg.

året, gav besökarna fördjupade kunska
per om getens kulturhistoria i Sverige.
Nu finns planer på ytterligare ett sym
posium med temat ”Djuren i staden”.
– Det har blivit vanligare med säll
skapsdjur i städer. Förr ansåg man att

Årets första seminarium handlade om
djurparken Skansen under 125 år.

det inte var lämpligt att ha hund eller
katt om man bodde i lägenhet, men nu
är även stora hundar en vanlig syn i stä
der, säger Ingvar Svanberg.
Föreläsarna, som ofta också är fors
kare, kommer från vitt skilda håll. Ar
keologer, språkvetare, veterinärer, zoo
loger, litteraturvetare, religionsvetare
och många andra berättar gärna om sitt
favoritämne.
– Det är kul att prata om sitt stora
intresse och publiken är både mycket
intresserad och initierad. Det märks på
diskussionerna som tar vid efter föreläs
ningarna, säger Ingvar Svanberg.
Birgitta Sinder Wilén

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Scifest i startgroparna
I början av mars går vetenskapsfestiva
len Scifest av stapeln för femte året i rad.
Nytt för i år är att alla universitetets ve
tenskapsområden deltar.
– Inför årets festival funderade vi kring
hur vi skulle kunna få en stabilare finan
siering och en idé som dök upp var att
bredda engagemanget inom universite
tet. Så vi frågade helt enkelt de övriga
vetenskapsområdena och rektor om de
ville vara med, och det ville de. Det här
är ett sätt att öka det interna samarbetet
och säkra festivalens fortlevnad, berät
tar Johanna Lundmark, chef för Teknat
samverkan vid områdeskansliet för na
turvetenskap och teknik.
Årets tema är ”Framtidsstaden” där

HALLÅ DÄR
MOA FRANSSON,

ett femtiotal forskare från Uppsala uni
versitet deltar med olika workshops och
utställningar.
– Vi har med ett tiotal forskare från
vetenskapsområdet för humaniora och
samhällsvetenskap. Psykologen Nazar
Akrami ska till exempel demonstrera
ett fördomstest och etnologen Oscar
Pripp planerar att göra en fältstudie på
plats säger Siddy Johannsdotter, biträ
dande projektledare.
Festivalen äger rum den 3–5 mars i
Fyrishovs multihallar och riktar sig till
ungdomar i åldrarna 10–17 år. Den 5
mars är det öppet för allmänheten.
Läs mer på: www.scifest.se

1 Mentor4Research – vad är det?
– Det är ett mentorprogram som
drivits av Kungliga Ingenjörsveten
skapsakademien, IVA, på nationell
nivå under tio år. Närmare 70 fors
kare från Uppsala universitet har
hittills varit med i programmet. I år
introduceras en ny modell med lo
kala program där vi är först ut bland
de svenska universiteten att bli pro
grampartner.
– Just nu jobbar vi med att hitta
forskare och mentorer inför starten
i mitten av mars. Programmet löper
sedan under resten av året och av
slutas i december.
2 Vad år målet med programmet?
– Syftet med Mentor4Research är
att öka intresset och engagemanget
hos forskare för att kommersialisera
sina forskningsresultat. Dessutom
får de ökade kunskaper om hur de
kan göra. Mentorerna har många
års erfarenhet från näringslivet och
handplockas utifrån varje forskares
individuella behov. Förutom men
torskap innehåller programmet även
föreläsningar och möjligheter till
nätverkande, både inom och utanför
akademin.
3 Vem kan vara med?
– Mentor4Research är perfekt
för forskare som vill vidga sina re
ferensramar och se vilka möjlighe
ter till nyttiggörande den egna forsk
ningen kan erbjuda. Det riktar sig
till forskare inom alla områden –
från naturvetenskap och teknik till
medicin, humaniora och samhälls
vetenskap.
Sara Gredemark

Förra året lockade vetenskapsfestivalen
Scifest omkring 7 300 besökare.

Läs mer på:
www.uuinnovation.uu.se
UNIVERSEN 1 — 2016
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PROFILEN
/JOHN AIREY

Forskarassistent vid
institutionen för fysik
och astronomi
n Ålder: 52 år

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

n Familj: Fru och två barn,
7 och 10 år gamla
n Gör mig glad: All slags musik,
jag spelar själv gitarr
n Gör mig arg: Reseräkningar
n Senast lästa bok:
Harry Potter som jag
läser på engelska för mina barn

John Aireys forskningsområde är fysikens
didaktik, det vill säga
forskning som syftar till
att förbättra undervisningen och lärandet i
högskolefysik.

Han vill göra fysik
mer begripligt
Från fysiklärare till didaktikforskare. John Aireys intresse för
undervisning går som en röd tråd genom hans arbete. Just
nu är han aktuell med ett projekt som ska jämföra fysiklärares
yrkesidentitet i fyra länder.
JOHN AIREY ÄR FORSKARASSISTENT vid institutionen
för fysik och astronomi, men hans forskning handlar
inte om fysik i den traditionella bemärkelsen. Hans
ämnesområde är fysikens didaktik, det vill säga hur
man bedriver undervisning i fysik på universitetsnivå.
– Vi är faktiskt unika i Sverige eftersom Uppsala uni
versitet är det enda lärosätet i landet där ämnet fysi
kens didaktik är en del av institutionen för fysik, berät
tar John Airey.
Forskningsområdet har en stark anknytning till fy
sikämnet, vilket är orsaken till att det inte är placerat
vid den utbildningsvetenskapliga fakulteten.

FÖR JOHN AIREYS DEL har vägen till forskningen inte
varit spikrak, men den tar avstamp i hans intresse för
både fysik och undervisning.
– Jag gillade fysik i skolan och utbildade mig först till
fysiklärare i Storbritannien. När jag sedan träffade min
blivande hustru i Australien och flyttade till Sverige för
över 20 år sedan kompletterade jag min utbildning och
blev lärare i engelska.
John Airey tycker om att undervisa och har jobbat
som adjunkt vid Linnéuniversitet.
– Jag undervisade i engelska som fackspråk under
cirka tio år, men kände sedan att jag ville doktorera. Då

låg språk inom fysikutbildningen nära till hands och på
den vägen är det.
Just nu är han aktuell med ett projekt som nyligen
fått medel från Vetenskapsrådet.
– Vi håller på att starta upp ett internationellt pro
jekt där vi ska titta på hur man blir fysiklärare och ska
par sig en professionell identitet i Sverige, Finland, Stor
britannien och Singapore.
Länderna är bland annat utvalda efter hur eleverna har
presterat i PISA-undersökningen där Singapore sticker
ut med väldigt höga resultat. Andelen lärare som anser
att läraryrket värderas högt i samhället visar också på
stora skillnader mellan de olika länderna.
– Vi bygger vidare på doktoranden Johanna Larssons
forskning där hon intervjuat olika aktörer på fysiklärar
utbildningen här i Uppsala. Vi tar helt enkelt hennes
forskning vidare och applicerar den på ytterligare tre
länder, förklarar han.
Projektet ska vara färdigt 2018 och John Airey hop
pas att resultaten ska ge mer kunskap som kan vara till
nytta för fysiklärarutbildningen.
DET HAN ANNARS HAR intresserat sig för i sin forskning
är bland annat fysikens representation i utbildningen.
– Det betyder att jag till exempel har tittat på hur
man i kurslitteratur och föreläsningar beskriver fysik
med hjälp av grafer, text och matematik. Jag är in
tresserad av hur dessa olika delar kommer samman
och bildar den helhet som vi kallar fysik. Om man
förstår det blir det lättare att veta hur man ska un
dervisa i fysik.

Josefin Svensson

