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UPPSala UNIveRSITeT ÄR en in-
ternationell arbetsplats. För mig 
betyder det att vi är ett univer-
sitet som lever med och i ett in-
ternationellt sammanhang. Vi 
är också ett universitet som ut-
vecklas genom internationell 
konkurrens. Genom att göra vårt 
yttersta inom utbildning och 
forskning kan vi attrahera stu-
denter och forskare från hela 
världen som vill dela sin tid och 
framtid med oss. Internationa-
liseringen är en viktig drivkraft 
och möjlighet då konkurrensen 
ökat om studenter, talanger och 
inte minst finansieringsmöjlighe-
ter i och med globaliseringen. 

DeT FINNS måNGa SÄTT att arbe-
ta med internationalisering. Uppsala universitet har 
nyligen beslutat om ett program för internationalise-
ring som beskriver våra ambitioner inom forskning, 
utbildning, excellens och samhällsnytta. Programmet 
ska följas upp med en handlingsplan som förstås blir 
mer konkret. 

Det är viktigt att påpeka att ett internationellt uni-
versitet inte innebär detsamma som att sluta vara ett 
lokalt, regionalt eller nationellt universitet. De flesta 
av våra studenter kommer från Sverige och vi rekry-
terar många från universitetets närområde. Här har vi 
vår bas och det ska vi fortsätta vara stolta över. 

INTeRNaTIoNalISeRINGeN BeTYDeR aTT vI systematiskt 
och medvetet arbetar för att underlätta samarbeten. 
Vi skriver avtal om utbyten och vi ingår i nätverk. 
Gemensamt inom EU arbetar vi med policyfrågor 
och efter det att vi fick införa avgifter för internatio-
nella studenter söker vi möjligheter för att förstärka 
våra stipendieprogram. Vi behöver intryck, perspek-
tiv och kunnande från andra delar av världen och från 
andra utbildningstraditioner. Ursprungens mångfald 
ger tankarnas mångfald, visar erfarenheten. 

I dessa tider är det också en insikt som fler borde 
ta till sig. Vi vet att likriktning bidrar till inskränkthet. 
Stängda dörrar skapar rädsla och alla som värjer sig 
för nya intryck, som inte tillåter olika åsikter, kommer 
till slut att hamna i konflikt med sin omvärld. Univer-
sitetet ska vara en motkraft för samhällets skull, men 
också för vår egen – för utbildningens och forskning-
ens relevans. 

MåNgfald  
berikar

”Internationalise-
ringen betyder att 

vi systematiskt och 
medvetet arbetar 
för att underlätta 

samarbeten.”

arkeologen joakim kjellberg  
och universitetsguiden mikael 
norrby guidar oss igenom  
flera århundraden av  
universitetets  
historia. 

uppsalastudenter och doreen Stabinsky, professor i 
global miljöpolitik, på väg till klimatmötet i paris. 
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I korthet

vetenskapsfestival  
söker forskare
n nästa år kommer vetenskaps
festivalen Scifest att omfatta också 
humaniora och samhällsvetenskap. 
Scifest riktar sig till  åldersgruppen 
10–17 år och grundtanken är att 
 besökarna själva ska delta så  mycket 
som möjligt. Festivalen går av 
 stapeln 3–5 mars 2016 och har  temat 
”Framtidsstaden”.  arrangörerna 
 söker nu forskare inom framför allt 
humaniora och samhällsvetenskap 
som vill bidra med populärveten
skapliga föredrag, debatter eller 
 interaktiva workshops. 

Om du är intresserad, kontakta:  
 siddy.johannsdotter@uadm.uu.se  

987
ÄR UPPSala UNIveRSITeTS NYa IN-
TeRNa TeleFoNNUmmeR TIll vÄxelN. 
det ersätter det gamla telefonnumret 
999 sedan den 30 november.  
För mer information, kontakta  
teleservice@uadm.uu.se eller  
servicedesk på 018-471 44 00.

Nominera till lika  
villkorspriset
n rådet för lika villkor delar ut en 
 utmärkelse för framstående insat
ser för främjande av lika villkor inom 
 universitetet. priset är ett anslag på 
25 000 kronor som kan disponeras 
för ändamål som rör lika villkor inom 
universitetets verksamhet. alla an
ställda och studenter är välkomna att 
nominera en person eller grupp.   
Sista dag för nominering är den  
5 februari 2016.

Mer information och nominerings-
blankett finns på mp.uu.se

Grattis anna!
n vi passar på att gratulera 
 universens formgivare anna lundin, 
som vunnit priset årets ad för  
sitt arbete med tidskriften Forskning 
& Framsteg. 

moocs i sikte
n arbetet med uppsala universitets 
moocs har dragit ut på tiden men nu är 
förhandlingarna med teknikplattformen 
Future learn i hamn.

– nu är de sista detaljerna på plats 
och lärarna kan börja utveckla kurserna 
på allvar, säger mats Cullhed, pedago
gisk utvecklare.

vetenskapsområdena har tagit fram 
förslag på tre kurser inom områdena 
antibiotikaresistens, historiska perspek

tiv på ekonomiska kriser samt klimatfrå
gor. en första kurs kan troligen starta till 
sommaren 2016. kurserna kommer att 
ges två gånger för att sedan utvärderas.

– vi hoppas lära oss en hel del om 
hur man använder sig av moocs och 
hur  lärandet fungerar på webben, säger 
mats Cullhed.

en annan anledning till satsningen 
på öppna kurser på webben är att man 
vill lyfta fram några av universitetets 
styrke områden för att sprida kunskap 
och attrahera studenter.

– man kan säga att det både handlar om 
en strategisk satsning och om en ut
vidgning av vårt arbete med tredje upp
giften, säger mats Cullhed.

årets uppsalastudent utsedd
Universitetsaulan fylldes till   
sista plats vid årets anders  
Wall-föreläsning i entreprenör-
skap. Över 2 000 personer hade 
kommit för att lyssna på en rad 
namnkunniga entreprenörer och 
få veta vem som tagit hem priset 
”årets Uppsalastudent”.

Huvudpersonen själv, finansmannen An-
ders Wall, inledde med att citera Apples 
grundare Steve Jobs: ”Stay hungry, stay 
foolish”. Han lade själv till: ”Have fun”.

– Entreprenörskap handlar inte bara 
om att starta företag utan är något 
mycket större, att tänka positivt istället 
för negativt, att fokusera på möjlighe-
ter istället för svårigheter.

Just det synsättet stämmer väl in på Pet-
ter Stordalen, grundare av Nordic Choice 
Hotels. Fast han kallar det ”genomförings-
kraft”. Han bjöd på en riktig show när han 
berättade om sin väg från jordgubbsför-
säljare på torget i sin hemstad till ägare av 
Skandinaviens största hotellkedja.

Priset till Årets Uppsalastudent de-
lades ut av prorektor Anders Malmberg 
till Erik Englund. Vid sidan av studierna 
utvecklar han flera företag, bland annat 
en lösning för ankarliftar. Att få stipen-
diet har varit hans dröm.

– För två år sedan satt jag här i pu-
bliken när priset delades ut och tänkte: 
Det där vill jag också ha.

Han tackade bland annat UU Innova-
tion och Drivhuset och riktade också ett 

tack till Uppsala universitet för att han 
kunnat kombinera företagande och studier 
på magisterprogrammet i entreprenörskap.

– Jag har kunnat arbeta med egna pro-
jekt under utbildningen så att det jag lärt 
mig har blivit relevant redan under ut-
bildningens gång.

Anders Wall-föreläsningen arrange-
ras i samarbete mellan Stiftelsen  Anders 
Walls professur i entreprenörskap, Upp-
sala universitet och studentorganisatio-
nen Entrepreneurs Academy. Andra före-
läsare under dagen var Victoria Carlsson 
och Sofie Stenmark från Yollibox, foto-
grafen Mattias Klum, livsmedelsföreta-
garen Renée Voltaire och Filip Tysander 
från Daniel Wellingston.
annica Hulth
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årets uppsalastudent erik englund 
berättade om hur han kombinerat före
tagande och studier. i bakgrunden syns 
moderatorn Fredrik lindström.

om mooc
n mooc står för massive open  online 
course och är avgiftsfria distans-
kurser på nätet. Kurserna är helt 
 öppna och ger inga högskolepoäng. 
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aKTUellT

Nytt program för internationalisering
I mitten av november beslutade 
konsistoriet om universitets väg 
framåt inom området internatio-
nalisering. Programmet ska vara 
vägledande för det interna arbetet 
och tar sin utgångspunkt i univer-
sitetets mål och strategier. 

Internationella samarbeten har länge va-
rit en del av universitetets verksamhet, 
men den ökande globaliseringen inne-
bär alltmer sammansatta utmaningar. 
Det ställer nya krav på universiteten och 
är en anledning till att ett nytt program 
för internationalisering har tagits fram.

– Betydelsen av att bedriva ett strate-
giskt internationaliseringsarbete har ökat. 
Globala utmaningar kräver globala uni-
versitet och nya former för samarbeten 
inom utbildning, forskning och samver-
kan, säger rektor Eva Åkesson.

Programmet ska tydliggöra universi-
tetets internationella strategi och ge en 
ram för det gemensamma arbetet. 

– Varje område bör sedan formulera 
sina egna metoder och tillvägagångssätt 
och jag förväntar mig en hög ambition 
ute på fakulteterna, kommenterar Eva 
Åkesson.

eTT NYTT GRePP ÄR bland annat ett an-
tal punkter som ska visa att man är på 
rätt väg.

– I den här typen av dokument är det 
viktigt att ha en så tydlig målbild som 
möjligt för att det ska leda till resultat, 
säger Kay Svensson, biträdande univer-
sitetsdirektör och projektledare för pro-
grammet. 

Internationalisering är ett sätt att öka 
kvaliteten inom forskning och utbildning, 
men alla former av internationalisering 
leder inte automatiskt till högre kvali-
tet, menar Kay Svensson: 

– Vi måste kunna nyttiggöra och in-
kludera de internationella erfarenhe-
terna för att de ska bidra till universite-
tets utveckling. 

Här hoppas han att det nya program-
met ska vara till hjälp. Han betonar också 
att det finns ett uttalat fokus på att ut-
veckla relationer på institutionsnivå med 
andra starka forskningsmiljöer. 

– Många av våra kontakter är baserade 
på nätverk mellan individer och mindre 
grupper. Det finns poänger med det, men 
många andra lärosäten agerar mer sam-
lat och kan därför nå längre i sitt inter-
nationella arbete.  

När det gäller utbildning är det viktigt 
att rekrytera studenter från hela värl-
den och att utbilda dem för en global 
arbetsmarknad. 

– Våra studenter kommer att vara 
verksamma på en ännu mer öppen, glo-
bal och rörlig arbetsmarknad. De kom-
mer att konkurrera med studenter från 
andra delar av världen och det är viktigt 
att vi får in den globala dimensionen i 
utbildningen, säger han. 

aRBeTeT meD DeT NYa programmet in-
leddes i februari 2014. Att verksamhe-
ten inom universitetet ser så olika ut har 
varit en av utmaningarna i processen. 

– Något som är självklart inom ett 
område kan vara väldigt konstigt inom 
ett annat fält. 

En annan komplicerad aspekt är att 
forskningen ofta har en naturlig interna-
tionell struktur som många gånger sak-
nas inom utbildningen. 

– Vi får inte automatiskt en internatio-
nell utbildning bara för att vi har interna-
tionell forskning. Det är olika drivkrafter 
som spelar in här, säger Kay Svensson. 

Arbetet med att tydliggöra strategin 
för internationalisering fortsätter nu i 
form av en handlingsplan som ska vara 
klar under våren. 

– Här behöver vi vara väldigt konkreta 
och vi ska prioritera mellan två och fem 
områden där vi vill flytta fram positio-
nerna, säger Kay Svensson. 
Josefin Svensson

Programmet för internationalisering  
kommer att publiceras i universitetets  
mål- och regelsamling på webben:  
regler.uu.se

Uppsala universitets internatio-
nella nätverk är en  pusselbit  
i arbetet med internation-
alisering. Rektor eva åkesson  
är  sedan den första juli  
ordförande i matariki-nätverket 
där hon vill förbättra strukturen 
och arbetsformerna för att  
underlätta samarbeten.

Matariki är ett av Uppsala universi-
tets nätverk där samarbeten sker på 
olika nivåer inom både forskning och 
utbildning. 

– Nätverket uppstod från början 
som ett initiativ från några av univer-
sitetens rektorer, men nu jobbar vi 
mycket med att få ett nedifrån- och 

upp-perspektiv för att bredda verk-
samheten, berättar Katarina Vrede, 
utredare vid planeringsavdelningen. 

Samarbetet mellan de sju univer-
siteten som ingår i nätverket inleddes 
2011. Det konkreta arbetet är fortfa-
rande i inledningsfasen, vilket bland 
annat kan bero på att medlemsuniver-
siteten har stor geografisk spridning. 

– Vi träffas inte så ofta, men nu har 
vi en koordinator som sitter i Durham 
och ska fungera som en samordnande 
kraft. Vi diskuterar också hur vi på 
olika vis kan få lite mer fart på de olika 
samarbetena, säger Katarina Vrede. 

I nätverket ingår förutom Uppsala 
universitet Durham University i Eng-
land, Queen’s University i Kanada, 

” Det ska vara enkelt 
att samarbeta”

1 USa 
2 TYSKlaND
3 eNGlaND
4 FRaNKRIKe
5 NeDeRlÄNDeRNa

6 NoRGe
7 ITalIeN
8 SPaNIeN
9 DaNmaRK
10 KINa

tOPP 10 – FORskningssAMARbEtEn
uppsala universitet har forsknings
samarbeten med omkring 170 länder.  
den största delen av samarbets partnerna 
finns i följande länder (2006–2015):

kay Svensson, biträdande universitets
direktör och projektledare för arbetet 
med programmet för internationalisering, 
och rektor eva åkesson.

1

2
5

9

6

7
4

8

3
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Dartmouth College i USA, Eberhard 
Karls Universität Tübingen i Tyskland, 
University of Otago på Nya Zeeland samt 
University of Western Australia. 

Den bakomliggande idén var att med-
lemmarna skulle ha global spridning, vara 
breda universitet och inte ligga i länder-
nas huvudstäder. 

– Alla medlemmar ska jobba både 
med forskning och utbildning och ha 
samma typ av målsättning, det vill säga 
verka för en bättre värld. Sedan ville 
man också hålla det ganska litet och vi 
ska helst inte bli fler än tolv universitet, 
 säger  Katarina Vrede. 

Rektor Eva Åkesson är sedan den  
1 juli i år ordförande i Matariki. Hon 
menar att tanken med de internationella 
nätverk som universitetet är medlem i 
är att jobba med frågor som inte enbart 
kan lösas eller utvecklas på bilateral nivå.

– Nätverken har en strategisk bety-
delse och kan ge råd och stöd i olika frå-
gor. Forskare och lärare som vill ha kon-
takter inom vissa områden kan ta hjälp 

av nätverken och ibland jobbar vi till-
sammans med olika projekt. 

Nätverken ska inte ersätta de samar-
beten som finns mellan forskare, men 
de kan bidra till att öka universitetets 
synlighet i olika frågor och fungera som 
bollplank. 

I arbetet med kvalitetsprojektet 
KrUUt (kreativ utbildningsutveckling 
vid Uppsala universitet) använde man 
sig till exempel av Matariki-nätverket för 
att få råd och stöd i processen. I nätverket 
utvecklar man också gemensamma forsk-
ningsteman och har bland annat organi-

serat alumnmottagningar tillsammans. 
– Vi hade till exempel en gemensam 

alumnmottagning med Matariki i Kina 
som resulterade i att vi fick kontakt med 
organisationer och forskningsfinansiärer 
som vi vanligtvis inte har möjlighet att 
träffa, säger Eva Åkesson. 

Hon vill under sin tid som ordförande 
fördjupa samarbetena och utveckla de 
administrativa processerna. 

– Det ska vara enkelt och smidigt att 
utnyttja nätverket, säger hon och tillägger:  

– Sedan kan vi alltid fundera över hur 
många nätverk vi ska vara med i. 

I dag är Uppsala universitet aktivt i 
framför allt U4, Sanord, Matariki och 
Coimbra. 

Eva Åkesson är vice ordförande i San-
ord och är medlem av Coimbra-nätver-
kets rådgivande styrelse. 

– Jag är starkt engagerad i alla nät-
verk. Om man är med i ett nätverk ska 
man vara aktiv tycker jag, annars kan 
man fundera på varför man ska vara med. 
Josefin Svensson

 

Samarbetsnätverk
n matariki-nätverket inne fattar ut-
byten för studenter, forskare, lära-
re och övrig personal, benchmarking, 
forskningssamarbeten, gemensamma 
utbildningsprogram, med mera.  
antal medlemmar: 7.
n U4-nätverket bildades 2008 
och  är en plattform för samarbe-
ten inom forskning, utbildning och 
 administration. antal medlemmar: 4.
n coimbra-gruppen bildades 1985 
med målet att främja akademiska 
och kulturella förbindelser mellan 
 universiteten. antal medlemmar: 38.
n Sanord grundades 2007 med  målet 
att främja samarbeten mellan  Norden 
och södra afrika.  
antal medlemmar: 42.

Läs mer om uppsala universitets  
internationella nätverk på webben: 
www.uu.se/om-uu/internationalisering/
natverk

1 2 3

käLLA: WEb OF sCiEnCE, nOvEMbER 2015
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tOPP 10 – sAMARbEtsPARtnERs
de universitet som uppsala universitet har haft flest  
forskningssamarbeten med under åren 2006–2015 är:

1  UNIveRSITY oF oSlo 
2  UNIveRSITY oF  coPeNHaGeN
3  HaRvaRD UNIveRSITY 
4  UNIveRSITY oF  oxFoRD
5  PReS UNIveRSITY  

SoRBoNNe PaRIS cITé 

6  PIeRRe maRIe cURIe UNIveRSITY PaRIS 6 
7  UNIveRSITY oF  mUNIcH
8  RaDBoUD UNIveRSITY NIJmeGeN 
9  JoHaNNeS GUTeNBeRG UNIveRSITY  

oF maINz 
10  UNIveRSITY oF  HelSINKI

intERnAtiOnELLA sAMPubLiCERingAR
diagrammet visar andel publikationer (%) med  internationellt  
samarbete vid uppsala universitet 2007–2013.
uppsala universitet har ökat sina internationella  sampubliceringar  
från cirka 50 procent av alla  publikationer med minst en  uppsalaadress  
under åren 2007–2008 till cirka 60 procent under perioden 2011–2013. 

4 5 6 7 8 9 10
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UU SveRIGe NoRDeN

katarina vrede, 
utredare vid 
planerings
avdelningen  
och kontaktperson 
för matariki 
nätverket.

10 käLLA: WEb OF  sCiEnCE, nOvEMbER 2015
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Den 30 november – 11 december 
samlas närmare 50 000  besökare 
vid FN:s klimatkonferens i Paris. 
För första gången deltar även en 
officiell studentdelegation från 
Uppsala universitet.

Runt 190 länder deltar i förhandling-
arna om ett nytt klimatavtal kring ut-
släppsminskningar av växthusgaser mel-
lan 2020 och 2030. De besökare som 
inte har tillträde till förhandlingsrum-
men förbereder sig i stället för vad som 
väntas bli ett enormt utbud av möten, 
utställningar och aktiviteter runt kon-
ferensen. Av dem är runt tolv studen-
ter från Uppsala universitet.

– Universitetet har fått totalt tio del-
tagarbrickor till själva klimatmötet. Av 
dem får studenterna fyra stycken den 
första konferensveckan och två den an-
dra veckan, säger Doreen Stabinsky, pro-
fessor i global miljöpolitik och Uppsala 
universitets första innehavare av Zenn-
strömprofessuren i klimatledarskap. 

STUDeNTeRNa SKa RaPPoRTeRa från för-
handlingsprocessen och dela med sig av 
sina intryck, inte minst från delegatio-
ner vars länder riskerar att drabbas värst 
av klimatförändringarna. Efter terrorat-
tentaten i Paris har delegationen förbe-
rett sig lite extra.

– Vi kommer till exempel dela upp 
oss så att alla har en person som de har 

lite extra koll på. Några av oss kommer 
också att undvika tunnelbanan, säger 
 Jonathan Nylander, delegationssamord-
nare och student vid Centrum för miljö- 
och utvecklingsstudier, CEMUS. 

UPPSalaSTUDeNTeRNa KommeR från  olika 
vetenskapsområden och inriktningar som 
hållbar utveckling, ekonomisk och soci-
al geografi, språk, digital media, statistik 
och molekylär bioteknik. Den gemen-
samma nämnaren är engagemanget i kli-
matfrågorna.

En av studenterna är Lisa Plattner från 
Österrike som läser masterprogrammet 
i digital media och samhälle. För henne 
är det speciellt intressant hur ledarna 
från politiska stormakter agerar och hur 
stort inflytande de till slut kommer att 
få på förhandlingarna. 

– Sannolikt betydligt större påver-
kan än utvecklingsländer och nationer 

på södra halvklotet, säger Jonathan Ny-
lander.

– De frivilliga åtaganden som diskute-
rats före klimatmötet innebär att länder 
som orsakat den största andelen utsläpp 
under väldigt lång tid inte kommer att 
stå för sina delar av kostnaderna för kli-
matförändringarna. För vår generation 
handlar det mycket om rättvisa, speci-
ellt för länder som är under utveckling 
och som inte orsakat klimatproblemen, 
fortsätter han. 

I PaRIS DelTaR ÄveN Uppsalaforskare med 
underlag och rådgivning till förhandlar-
na. Förutom Doreen Stabinsky kommer 
forskare från statsvetenskapliga insti-
tutionen, forskarprogrammet Standup 
for Energy och från Campus Gotland 
att vara på plats. Flera har medverkat 
vid olika förmöten där länder presente-
rat sina planer för att hålla den globala 
uppvärmningen under två grader Celsi-
us jämfört med tiden innan den globala 
industrialiseringen. 

– Men två grader kommer inte att räcka 
utan resultera i ytterligare temperaturhöj-
ningar vid slutet av århundradet. Följden 
blir en ökning av klimatrelaterade kata-
strofer som dödlig torka, cykloner och 
översvämningar. Det är därför upp till 
 civil- och vetenskapssamhället att reagera, 
och där spelar inte minst studenterna en 
viktig roll, säger Doreen Stabinsky. 
anneli Björkman

Uppsalastudenter på 
 klimatmötet i Paris

aKTUellT

doreen Stabinsky, professor  
i klimatledarskap, har regelbundet 
träffat studentdelegationen  
under hösten för att bland  
annat diskutera klimatfrågor  
och förhandlingsprocesser i Fn.
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Uppsalastudenterna  
rapporterar från Paris
n videouppdateringar, intervjuer, 
 artiklar och blogginlägg på  
www.facebook.com/ccleadership/ och 
www.csduppsala.uu.se/ccleadership/
Ställ frågor till studenterna på  
twitter och Facebook, hashtag  
#uucop21. 

Studenter och  
doktorander tycker till 
n i höst genomför universitets
kanslersämbetet (ukÄ) en stor 
 enkätundersökning om vad 
 studenter och doktorander  tycker 
om sin utbildning, de så kallade 
 Student och  doktorandspeglarna.

enkäterna ska vara ett 
 komplement till lärosätenas 
kvalitets arbete och ge en nationell 
bild av läget.  Samtliga lärosäten 
 ingår i urvalet och enkäten går ut till 
cirka 11 000  studenter och 10 000 
doktorander. resultatet presenteras 
i mars/april 2016.

Ny kvalitetsmärkning av 
vetenskapliga böcker
n För att stärka den vetenskap
liga boken som publiceringsform 
ska en ny form av nationell infra
struktur  etableras. pilotprojektet 
 in leddes i november och är ett sam
arbete  mellan göteborgs, lunds och 
 uppsala universitet. det går  under 
namnet kriterium och är en  portal för 
granskning, publicering och sprid
ning av högkvalitativa vetenskapliga 
böcker. Böcker som ges ut på förlag 
eller i en akademisk skriftserie kan 
genomgå kriteriums granskning och 
där efter ges ut samtidigt av förlaget 
och av kriterium. Forskare har möj
lighet att skicka in manus för gransk
ning till och med den 15 januari.

www.kriterium.se

Krisstöd för studenter 
och anställda
n mot bakgrund av händelserna i 
paris och den senaste tidens upp
trappade säkerhetsläge vill univer
sitetets krisledning påminna om 
det kompletterande krisstöd som 
finns för studenter och anställda. 
Företagshälsovården Feelgood 
och Hansahälsan på gotland er
bjuder anställda samtal med be
teendevetare samt kontakt med 
läkare. Studentkyrkan erbjuder 
samtalskontakter, i första hand för 
studenter. Studenter kan också få 
stöd från  beteendevetare, psyko
log och läkare via Student hälsan. 
det finns även krisstöd från psyko
log via Falck Health Care samt från 
 universitetets krisledning som kan 
kontaktas  dygnet runt alla vecko
dagar. uppsala universitets larm
nummer: 018-471 25 00.

För mer information: mp.uu.se 

Uppsala högt rankat 
inom livsvetenskap,  hälsa 
och naturvetenskap
n times Higher education (tHe)  
har publicerat en lista över vilka 
 universitet i världen som  rankas som 
de bästa inom olika ämnes områden. 
uppsala universitet finns med på 
topp100listan inom tre av områ
dena; livsveten skaper (plats 40), 
hälsa (plats 48) och  natur vetenskap 
(plats 76).
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Juridiska  
fakulteten 
på ny adress 
Det var en stor skara medarbetare, kol-
legor och gäster som samlats utanför hu-
vudbyggnaden inför invigningen i slutet 
av oktober. Röda mattan var utrullad och 
en trumpetfanfar inledde festligheterna. 

– Det här är en märkesdag för den ju-
ridiska fakulteten och jag vill uttrycka ett 
djupt och innerligt tack till byggnadsav-
delningen och personalen vid fakulteten 
som lagt ned ett stort arbete. Skål för den 

juridiska fakulteten och dess nya lokaler, 
sade fakultetens dekan Mattias Dahlberg.

Prorektor Anders Malmberg gratule-
rade fakulteten och dess studenter som 
nu får verka i så vackra och ändamåls-
enliga lokaler. 

– Det här är bra på flera sätt. Det är 
viktigt att Uppsala universitet fortsät-
ter att ha en fot stadigt förankrad i den 
centrala staden. Det är också både bra 

och kul att klassiska universitetslokaler 
får fortsatt användning. 

Renoveringen har pågått i tre år för 
att anpassa lokalerna till fakultetens be-
hov. Tidigare har bland annat patologiska 
institutionen och historiska institutio-
nen haft sin verksamhet i kvarteret, som 
består av tre byggnader mellan Västra 
Ågatan, Trädgårdsgatan och Munkgatan. 

Den officiella delen av invigningen 
avslutades med ytterligare en fanfar och 
bandklippning. Besökarna bjöds sedan 
in för att upptäcka de nya utrymmena 
från insidan. Många medarbetare fanns 
på plats för att visa upp sina nya kontor. 

– Jag älskar att sitta här och titta på 
Domkyrkan. Det är väldigt roligt med 
så nya och fina lokaler med både tradi-
tion och historia. Vi kommer ju också 
närmare varandra nu, sade Minna Gräns, 
professor i rättsvetenskap, som precis 
flyttat in i ett hörnrum med utsikt.

Också Margareta Brattström, pre-
fekt vid juridiska institutionen, beto-
nade vikten av att fakulteten efter flyt-
ten inte längre är utspridd på fem olika 
ställen i staden. 

– Nu finns vi i vardera ändan av Träd-
gårdsgatan och snart får vi sällskap av 
Dag Hammarskjöld och Juridiska bib-
lioteket som flyttar in på Slottsgränd 3 
i vid årsskiftet. 
Josefin Svensson

nära 120 personer var på plats när juridiska fakulteten  
invigde sina nya lokaler i kvarteret munken i  centrala uppsala. 
i stället för att vara utspridda på fem olika  adresser huserar  
fakulteten numera i båda ändarna av trädgårdsgatan.

de sista förberedelserna  
inför invigningen. Från vänster 
 mattias dahlberg, dekan,  
anders malmberg, prorektor, 
margareta Brattström, prefekt 
och maria arwidsson,  
personaladministratör.

”Skål för den juridiska fakulteten och dess 
nya lokaler”, säger mattias dahlberg.

minna gräns, professor i rättsvetenskap, 
är nöjd med sitt nya tjänsterum. 
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Hitta rätt med  
nya appar 

Fredrik lindgren, projektledare  
vid byggnadsavdelningen,  
visar upp en testversion av  
appen ”universitetshuset”  
som ska göra det enklare att  
orientera sig i byggnaden. 
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I slutet av november lanserades 
två nya appar som ska göra det 
lättare att hitta på Biomedicinskt 
centrum (Bmc) och i universitets-
huset. apparna ingår i ett pilot-
projekt som leds av byggnads-
avdelningen med målet att öka 
tillgängligheten i universitetets  
lokaler. 

Under två månader med start den 30 no-
vember ska två nyutvecklade appar tes-
tas i universitetshuset och på BMC. Ap-
parna ska göra det lättare att hitta rätt 
lokal och alternativa vägar för de som till 
exempel behöver kunna komma fram 
med rullstol. Det finns även en kopp-
ling mellan navigering och lokalbokning 
via TimeEdit. 

– Det hela började i våras när jag fun-
derade över hur vi ska utveckla orienter-
barheten i våra lokaler. Att inte kunna 
hitta skapar stor stress och oro, och då 
tänker jag framför allt på personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar som till exempel ADHD och 

Apparna har anpassats till universitetets 
förutsättningar i samarbete med säker-
hetsenheten och navigering är bara till-
låten inom allmänna utrymmen. 

– De delar av lokalerna som inte är 
offentliga finns inte med och vi lägger 
bara in sökvägar som är publika, säger 
Fredrik Lindgren.

NavIGeRINGSveRKTYGeN kommer alltså 
inte att rekommendera besökare att ta 
vägen genom fikarummet eller personal-
ingången. I appen som lotsar besökare 
i universitetshuset finns det också möj-
lighet att använda sig av så kallad live-
positionering som visar var man befin-

Aspergers syndrom. Men det här är ett 
hjälpmedel som även personer utan funk-
tionsnedsättning kommer att ha nytta av, 
säger Fredrik Lindgren, projektledare vid 
byggnadsavdelningen.

I universitetets projekt för att förbättra 
tillgängligheten har man bland annat ut-
vecklat skyltningen och anpassat miljön 
på olika vis, till exempel med längre led-
stänger, bättre kontrastmarkeringar och 
dörröppnare på rätt avstånd.

– Jag fick höra om den här typen av 
digitala lösningar i ett av mina nätverk 
och nu har vi möjligheten att testa vad 
två olika leverantörer kan erbjuda, säger 
Fredrik Lindgren.  

ner sig just nu och anpassar färdvägen 
efter det. Appen har även en funktion 
för talsyntes, det vill säga att få text upp-
läst automatiskt. 

– Möjligheterna att komplettera ap-
parna med olika funktioner är oändliga. 
Man kan till exempel tänka sig olika in-
loggningar för personal, studenter och 
besökare eller information om var det 
finns hjärtstartare, och så vidare.

PIloTSTUDIeN avSlUTaS DeN sista januari 
nästa år och då hoppas Fredrik Lindgren 
ha fått in tillräckligt många utvärdering-
ar för att kunna lägga fram ett förslag för 
den framtida utvecklingen. 

– Vi vill veta om det finns ett verk-
ligt behov av den här typen av tjänster 
och hur man använder sig av apparna. 
Är det till exempel viktigt med livepo-
sitionering eller räcker det att få se en 
streckad linje från punkt a till punkt b? 
De här funktionerna har lite olika pris-
lappar så det är angeläget att vi får väg-
ledning om hur vi ska gå vidare. 

Resultaten ska presenteras för uni-
versitetsledningen under våren och de 
fattar sedan beslut om det fortsatta ar-
betet. Fredrik Lindgren hoppas kunna 
presentera en app för inomhusnavigering 
som sammanbinder alla universitetets 
campusområden till höstterminen 2017. 

– Det finns ännu inget svenskt uni-
versitet som genomfört detta så vi lig-
ger verkligen i framkant, säger Fredrik 
Lindgren. 
Josefin Svensson

Här laddar du ned apparna 
n För att ladda ned appen som hjälper 
till med navigering i universitetshuset 
söker du på ”universitetshuset” via 
google play eller app Store. i appen 
finns också möjligheten att utvärdera 
direkt i verktyget. 

appen som navigerar på BmC heter 
 mazemap och finns också på google 
play och app Store. Här görs utvärde
ringen antingen i appen för universitets
huset eller via länken: sv.surveymonkey.
com/r/Xj79CH9
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I samband med professors-
installationen i november delades 
universitetets pedagogiska pris 
ut. Universen har träffat Felix Ho, 
forskare vid institutionen för kemi 
och mottagare av det fria pedago-
giska priset. 

I arbetsrummet på institutionen för 
kemi på Ångströmlaboratoriet trängs 
papper, böcker och pärmar om utrym-
met. På skrivbordet ligger bland annat 
kurs utvärderingar som Felix Ho går 
igenom för att ta del av studenternas 
synpunkter. Sedan ungefär tre år till-
baka  arbetar han som studierektor vid 
sidan av sin forskning om fotosynte-
sens  mekanism. 

– Att jag utsetts till pristagare var en 
stor överraskning. Det är ju inte bara 
jag som bidragit i det här arbetet, vi är 
flera på institutionen som jobbat med 
att främja studenternas kritiska tänkande 
och utveckla det vetenskapliga förhåll-
ningssättet. 

PeDaGoGISKa PRISeT DelaS vaRJe år ut 
till fem lärare som utmärkt sig för sär-
skilt goda pedagogiska insatser. Temat för 
det fria priset växlar och just i år är det 
”Undervisning som utvecklar ett veten-
skapligt förhållningssätt”. Felix Ho fick 
priset bland annat för sitt arbete med 
att utveckla studenternas förmåga till 
vetenskaplig reflektion. 

Inom de tekniska och naturvetenskap-
liga ämnena är det mycket som kan verka 

svart eller vitt. Det är ofta enkelt att se 
när ett experiment inte fungerar, men 
det behöver inte betyda att det inte finns 
 saker att diskutera, menar Felix Ho. 

– Det handlar inte bara om rätt eller 
fel utan om hur man resonerar kring pro-
blemet och varför man kommer fram till 
ett visst resultat. 

Att studenterna ska kunna tänka kri-
tiskt och bidra till samhället genom att 
utforska nya idéer kräver lite andra fär-
digheter än rena faktakunskaper. 

– Att lära studenterna vad som står i 
läroboken är lätt, men att lära ut vad som 
händer när man inte följer  läroboken är 
inte lika enkelt. 

FÖR aTT UTvecKla pedagogiska projekt 
vid institutionen har Felix Ho och hans 
kollegor bland annat fått medel från 
den universitetspedagogiska förnyelse-
fonden Tuff. Även Mint, Centrum för 
ämnes didaktisk forskning inom mate-
matik, ingenjörsvetenskap, naturveten-
skap och teknikvetenskap, har bidragit 
med stöd. 

– Vi har till exempel haft projekt kring 
kemilabbar där vi jobbat med metod 

och vetenskapliga förhållningssätt. Vi 
har också börjat skriva om och utveckla 
nya metoder.

Intresset för undervisning är något 
som Felix Ho har med sig sedan länge. 

– Jag växte upp i Australien, och när 
jag gick på gymnasiet brukade jag hjälpa 
en kompis med kemin en gång i veckan 
i utbyte mot en äppelpaj. 

eFTeR aTT Ha GeNomFÖRT sin grund-
utbildning i Australien och doktorerat 
vid Cambridge kom Felix Ho till Uppsala 
som postdok 2004. Han började under-
visa för omkring sju år sedan och upp-
lever att det sedan dess har hänt en hel 
del inom det  universitetspedagogiska 
området. 

– Vi blir fler och fler som jobbar åt det 
här hållet och priset är ju ett exempel 
på hur man lyfter pedagogiska initiativ.  

Han ser dock fortfarande ett behov 
av att satsa mer på didaktisk utbildning 
för universitetslärare och efterlyser fler 
pedagogiska verktyg som lärare kan ta 
tillvara. Många undervisar på deltid vid 
sidan av forskningen och då finns det 
ofta inte tid att fördjupa sig i de senaste 
pedagogiska rönen.

– Sedan jag blev studierektor har jag 
haft möjlighet att lägga mycket tid på 
undervisning och pedagogisk utveckling. 
Jag ser det som kompetensutveckling för 
egen del, men eftersom både kemi och 
didaktik är väldigt kul skulle jag gärna 
vilja lyckas kombinera båda ämnena.  
Josefin Svensson 

” Det handlar inte bara 
om rätt eller fel”

” vi har till exempel haft  
projekt kring kemilabbar 
där vi jobbat med metod 
och vetenskapliga  
förhållningssätt.” 
Felix Ho

Felix Ho undervisar vid institutionen 
för kemi – ångström. Här pågår  

en lektion i fysikalisk kemi. 
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tHuR bLiR MAn  
En bRA PEDAgOg? 

agneta  
anderSSon, 
universitetslektor 
vid institutionen 
för kostvetenskap, 
mottagare av 

 pedagogiska priset inom området 
juridik och  samhällsvetenskap.

– Att man i allt man gör är medve-
ten om att det har betydelse för stu-
denternas lärande process.

– Att våga pröva nya  undervisnings- 
och examinationsformer samtidigt 
som man etablerar kontinuitet 
 gällande ”det klassiska”, det vill säga 
att utgå från studenternas kunskaps-
läge, vara tydlig med förväntningar, 
ge återkoppling, skapa ett trivsamt 
undervisningsklimat och hänvisa 
fakta till relevanta kontexter.

jakoB anderSSon, 
universitetslektor 
vid institutionen för 
 lingvistik och filo-
logi, mottagare av 
pedagogiska priset 

inom området teologi, humaniora 
och lärarutbildning.

– i mina ögon är pedagogik mer 
än att behärska ett material och att 
förmedla det i ett undervisnings-
sammanhang. god pedagogik föds 
alltid ur reflektioner och dessa kan 
exempelvis uppstå i samtal med kol-
legor eller genom återkopplingar 
från studenter. Den som är villig att 
ändra utbildningens upplägg för att 
främja någon annans förutsättningar 
att assimilera ett stoff eller en veten-
skaplig metodik är nog redan en god 
pedagog.

anderS  BaCklund, 
professor vid 
 institutionen för 
läkemedelskemi, 
mottagare av peda-
gogiska priset inom 

området medicin och farmaci.
– jag tror att den allra viktigaste för-

utsättningen är att man tycker om sitt 
ämne! Efter det kommer nog förmå-
gan att kunna förenkla resonemangen 
så att man kan se sammanhanget och 
inte drunknar i ett hav av detaljer, men 
samtidigt bibehåller det vetenskapliga 
fundamentet.

geSa  
WeyHenmeyer,  
professor vid 
 institutionen för 
ekologi och genetik, 
mottagare av peda-

gogiska priset inom området mate-
matik, naturvetenskap och teknik.

– För mig är det viktigaste att jag 
kan anpassa mig till den eller de som 
jag står mittemot. Det kan vara ålder, 
kultur, utbildningsnivå, intressen 
och så vidare. För detta krävs en viss 
emotionell intelligens. Min personliga 
drivkraft är att kunna se människor 
växa i sina roller.

FOtO: MikAEL WALLERstEDt
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projektet ”den goda staden”  
har bjudit in allmänheten till många  
evenemang under hösten. denna  
gång är det arkeologen joakim  
kjellberg och universitetsguiden  
mikael norrby som tar med oss genom 
flera århundraden av universitetets  
och uppsalas historia. 

UNIveRSITeTeTS  
HISToRIa FåR lIv

Solen skiner från en klarblå himmel och drygt 150 per-
soner har samlats på Sankt Eriks torg i centrala Upp-
sala för att lyssna på Joakim Kjellberg, doktorand vid 
institutionen för arkeologi och antik historia, och Mi-
kael Norrby, universitetsguide. De inleder den histo-
riska rundturen med att berätta om Studentholmen, 
ett område nära den nuvarande Saluhallen. Redan på 
1300-talet uppfördes här ett hus som antagligen var 
det första studenthemmet i Sverige. 

Kvarteret var i slutet av 1600-talet något av ett 
centrum för teknikutveckling när Olof Rudbeck den 
äldre lät bygga ett hus med ett vattenhjul som drev 20 
olika maskiner. Här utbildades också bland annat lant-
mätare, instrumentmakare och ingenjörer. Olof Rud-
beck var, förutom att han undervisade i ett stort antal 
ämnen på universitetet, även brandchef med ansvar 
för över 200 hinkar och en pump. Mikael Norrby be-
rättar om Olof Rudbecks stora insats vid stadsbran-
den år 1702:

– Vintern och våren var ovanligt torr och den 16 
maj tar det eld, ungefär vid nuvarande Centralbadet 
vid Gamla torget. Det var byig vind och ungefär tre 
fjärdedelar av staden brinner ner på 15 timmar. Trots 
att han såg sitt eget hem i lågor tog han det svåra be-
slutet att instruera de studenter som langade vatten-
hinkar att koncentrera sig på att rädda Gustavianum. 
Där fanns universitetets bibliotek och Rudbeck ansåg 
att böcker var det mest oersättliga som fanns. 

TRoTS SolSKeNeT leTaR KYlaN sig in under jackor och 
kappor när gruppen går vidare till Domkyrkans södra 
sida och samlas på gräsmattan mot Riddartorget. Här 
stod under medeltiden ett Domkapitelhus, som sena-
re donerades till universitetet och fick namnet Aca-
demia Carolina. Det var en 60 meter lång byggnad 
som på 1500-talet bland annat innehöll universitetets 
klassrum. Ett synligt bevis för Academia Carolina är 

en staty av Erik den helige som nu pryder Domkyr-
kans södra ingång.
– Men en stor del av grunden finns kvar, precis under 
gräsmattan. Academia Carolina revs 1778 och under 
1800-talets första hälft när det nuvarande universitets-
biblioteket byggs får det namnet Carolina Rediviva, den 
återuppståndna Carolina, berättar Joakim Kjellberg. 

På meDelTIDeN aNSåG maN att studenterna var för många 
och tog för mycket plats i kyrkan. Joakim Kjellberg pe-
kar på det stora trädet på Riddartorget och berättar om 
en gammal kyrka som stod där. Den restaurerades och 
blev Sankt Eriks kapell, universitetets egen kyrka. Ka-
pellet innehöll under medeltiden Sankt Eriks reliker 
och var därför ett populärt mål för pilgrimer. Byggna-
den revs i mitten av 1700-talet, men delar finns kvar 
under nuvarande Värmlands nation.

Turen går vidare mot Dekanhuset, tidigare det Jul-
insköldska palatset, vid Nathan Söderbloms plan. Hu-
set byggdes redan på medeltiden och renoverades av 
Petter Julinsköld på 1740-talet, då huset blev ett stort 
och pampigt privatpalats med 45 rum. Mikael Norrby 
ger en bild av Petter Julin:

– Han startade tidigt bank, blev rik och adlad och 
fick namnet Julinsköld innan han som 31-åring blev 
räntmästare, det vill säga ekonomichef, vid Uppsala 
universitet. Vid regeringsskiftet 1761 går Julinsköld i 
konkurs och det upptäcks att han hunnit tömma uni-
versitetet på alla pengar för att försöka rädda banken. I 
samband med detta övertar universitetet palatset och 
Petter Julinsköld dör i grämelse.

moT SlUTeT av RUNDTUReN blir det än mer kylslaget, 
men entusiasmen hos guider och publik avtar inte när 
alla till sist samlas i universitetsparken.

– Här under våra fötter låg den stora fyrlängade är-
kebiskopsborgen. Den ena rundeln stod faktiskt kvar 
till för cirka 100 år sedan, det är därför gränden in-
till heter Rundelsgränd. När nuvarande universitets-
huset skulle byggas gick det inte att jämna den gamla 
borgen helt och hållet med marken. Därför var man 
tvungen att bygga flera trappor framför huset, berät-
tar Joakim Kjellberg.

Universitetshuset invigdes 1887. Det var ett dyrt 
bygge som kostade över en miljon och tog hela elva 
år att färdigställa. Mikael Norrby avslutar dagen med 
att beskriva huset så här:

– Det var stans modernaste hus med elbelysning, 
centralvärme och telefon. Men ingen annan hade te-
lefon i Uppsala vid den här tiden så man kunde bara 
ringa internt i byggnaden.
Birgitta Sinder Wilén

Trots att han såg sitt 
eget hem i lågor tog 

han det svåra beslutet att 
instruera de studenter 
som langade vattenhinkar 
att koncentrera sig på att 
rädda gustavianum. 

TIllBaKaBlIcK

Den goda staden
n den goda staden är ett samverkansprojekt där kultur 
och vetenskap kopplas samman. projektet genomförs 
av uppsala universitet tillsammans med ett flertal 
samarbetspartners, bland andra SH bygg och uppsala 
kommun.

www.uu.se/dengodastaden 

den lilla statyn av erik den helige, som tidigare  
prydde academia Carolina, står längst till höger vid 
domkyrkans södra port.

joakim kjellberg berättar om universitetets kyrka, 
Sankt eriks kapell, som revs i mitten av 1700talet. 
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arkeologen joakim kjellberg  
visar gömda och glömda  
rum i uppsala. 

joakim kjellberg vid gaveln till 
Skytteanum, intill den plats där 
academia Carolina en gång låg. 
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FoRSKNING

– Det här är en resurs både för vår av-
delning och för andra svenska forskare. 
Målsättningen är att det ska utvecklas 
till en integrerad del av verksamheten 
här i Uppsala, säger Nils Mårtensson.

Han är professor i fysik och leder den 
svenska delen av samarbetet tillsammans 
med kollegan Svante Svensson – även 
han professor i fysik vid institutionen 
för fysik och astronomi.

Uppsala Berlin Joint Laboratory drivs 
vid Bessy II, en avancerad synkrotronan-
läggning vid Helmholtz Centrum Berlin 
som är inriktad på material- och energi-
forskning. Projektet omfattar två stora 
instrument och huvudkomponent i båda 
är den nya spektrometern Artof som har 
tagits fram i Uppsala och gör det möj-
ligt med flerdimensionella och tidsupp-
lösta mätningar. 

Bessy II är en optimal miljö för stu-
dier med den nya spektrometern, menar 
Nils Mårtensson. Det är en anläggning 
för synkrotronljus, som produceras av 
elektroner som färdas med ljusets has-
tighet genom en ringformad accelerator. 

En sådan anläggning byggs också på 
svensk mark, nämligen MAX IV i Lund.

– När MAX IV är färdig kommer det 
att vara den främsta synkrotronljuskällan, 
men den är inte optimerad för korta pul-
ser och tidsupplöst forskning som är fo-
kus i vårt projekt. Därför är Bessy II mer 
lämplig för oss, säger Nils Mårtensson.

FoRSKNINGeN KommeR aTT bedrivas vid 
två experimentstationer. Den ena är ett 
strålrör inriktat på studier av röntgen-
känsliga, organiska material som är in-

Uppsalafysiker inviger 
 laboratorium i berlin 

tressanta för energiproduktion och för 
molekylär elektronik.

– Det unika med den här spektrome-
tern är att den har upp till nästan tu-
sen gånger högre känslighet än en vanlig 
spektrometer, så man kan göra mätning-
arna med en mycket lägre röntgendos. 

Den andra stationen är inriktad på av-
ancerade elektronspektroskopiska mät-

ningar av fler än en elektron i taget. In-
strumentet kallas CoESCA (Coincidence 
ESCA) med en referens till nobelpris-
tagaren Kay Siegbahn och hans ESCA-
laboratorium vid Uppsala universitet.

– Här används två sammankopplade 
spektrometrar. Därigenom kan vi studera 
processer där två elektroner utsänds sam-
tidigt, säger Nils Mårtensson.

Uppsala Berlin Joint Laboratory grun-
dar sig på ett avtal mellan Helmholtz 
Zentrum Berlin och institutionen för 
fysik och astronomi vid Uppsala univer-
sitet. Avtalet ger forskare från Uppsala 
och Sverige tillgång till röntgenstrålning 
med unika egenskaper vid anläggningen 
i Berlin.

– Det har stort värde för flera  viktiga 
forskningsfält vid Uppsala universitet, 
såväl solcellsforskning och avancerad 
batteri forskning som grundläggande 
forskning i den kondenserade materi-
ens fysik, säger Nils Mårtensson.

Den svenska finansieringen baseras 
främst på ett anslag från Europeiska 
forskningsrådet (ERC) till Nils Mårtens-
son. Även Helmholtz Zentrum Berlin 
sätter in stora resurser i uppbyggnaden 
och samarbetet.
annica Hulth

Ny spektrometer utvecklad i Uppsala 
n Spektrometern artof har tagits fram 
vid uppsala universitet och har flera 
specialiteter.
HÖG KÄNSlIGHeT: man kan göra 
 mätningarna med mycket lägre 
 röntgendos och få samma informa
tion. det är viktigt när man stude

rar  organiska system som polymerer, 
 kristaller och molekyler på ytor.
TIDSUPPlÖST: För att kunna mäta  
hur elektronerna rör sig till exempel  
i en  solcell, kan man göra tids 
upplösta  mätningar. en laserpuls  
sänds ut kort innan röntgenpulsen,  

med en  tidsskillnad på bara  
20–30 piko sekunder (biljondels  
sekunder).
KoRTa PUlSeR: vid Bessy laboratoriet 
går det att studera material med  mycket 
korta pulser för att förstå kemiska 
 reaktioner och atomära tidsförlopp. 
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Hi början av november in
vigdes uppsala Berlin joint 
laboratory med två stora 
instrument som bygger på 
teknik utvecklad vid uppsala 
universitet. tekniken möjlig
gör avancerade studier av 
elektronstruktur i material  
i samarbete mellan tyska  
och svenska forskare.

nils mårtenson leder den svenska 
delen av samarbetet. ”det har stort 
värde för flera forskningsfält vid  
uppsala universitet”, säger han. 
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vilka förutsättningar finns det  
i Sverige att åstadkomma en 
 lik värdig skola? Det ska under-
sökas i ett fyraårigt projekt som 
får cirka 11,8 miljoner kronor av 
vetenskaps rådet och leds av  
olle lundin,  professor i förvalt-
ningsrätt.

vad innebär ”en likvärdig 
skola?”

– Enligt lagen ska alla skolbarn 
i Sverige kunna få en likvärdig utbildning 
av högsta kvalitet, oavsett var de bor, de-
ras egenskaper och förutsättningar samt 
andra faktorer. 

tillsammans med victoria 
enkvist, lotta lerwall och 
gustaf Wall ska du analysera 

skollagstiftningen. Hur då?
– Vi ska till exempel forska om an-

svarsfrågor inom skolområdet. Där finns 
det allmänna regler inom förvaltnings-
rätten som inte riktigt stämmer inom 
skolområdet. Ansvarsfrågorna skiljer sig 
mycket i landet. I vissa kommuner är det 
politikerna som fattar besluten, i andra 
är det rektorerna. 

– Vi ska också titta närmare på tillsyn 

och kvalitetsgranskning. Det finns flera 
tillsynsmyndigheter inom skolområdet 
– Skolinspektionen, Diskrimineringsom-
budsmannen och Arbetsmiljöverket – 
som delvis överlappar varandra. Rätten 
till stöd för elever med särskilda behov 
är ytterligare ett område som kommer 
att studeras.

Behövs det mer forskning 
om detta? 

– Ja, det finns ett forsknings-
underskott när det gäller rättsvetenskap-
lig forskning om skolan. Tanken är att 
våra fyra projekt tillsammans ska ge en 
bild av skolan ur rättsvetenskaplig syn-

vinkel som vi inte har haft förut. Kanske 
kan vi sedan ge några tips till lagstiftarna.

projektet ska drivas inom  
institutet för utbildningsrätt 
vid juridiska fakulteten.  

vad är det?
– Institutet inrättades formellt i no-

vember. Vi har högre seminarier, konfe-
renser och har gett ut en antologi. Fram-
för allt har vi ägnat oss åt skolan men vi 
ska också lyfta in universitets- och hög-
skolefrågor. Även på det området finns 
det väldigt lite rättsvetenskaplig forsk-
ning.
annica Hulth

Hur ska en bra diskussion  
föras – så att alla få en chans att 
delta och diskussionen får störst 
möjlighet att utvecklas? Det  
var temat för Pauliina Remes  
installationsföreläsning.

Pauliina Remes är nybliven professor i 
teoretisk filosofi och tycker att det finns 
all anledning att fundera över dagens 
debattklimat.

– Diskussionen om politiska frågor 
och samhällsfrågor i Europa blir allt hår-
dare. Konflikter på Facebook liknar en 
karikatyr av en debatt. Folk pratar förbi 
varandra, missförstår varandra med flit 
och agerar känslomässigt.

Kanske finns det något att lära av 
Platons dialoger, ett av filosofihistori-
ens största verk från 300-talets Grek-
land. Platon var den förste att uppmärk-
samma samtalets normativa aspekter, 
menar Pauliina Remes.

I dialogerna möter Sokrates olika sam-
talspartners och ställer tydliga krav på 

dem. Han ber dem att uttrycka sig kort 
och tydligt med uppriktighet och när-
varo. Idealet är att de ska presentera en-
dast sina egna åsikter och inte någon an-
nans. 

– Det ger åtminstone två slutsatser. 
För det första kan man bara gå in i en 
diskussion där man försvarar sin auten-
tiska synpunkt. För det andra kan man 
bara försvara en åsikt som uppstår ur en 
serie trosföreställningar och inte är av-
skuren från allt annat man tror på. Att 
agera utan att avslöja sin identitet, till 
exempel att anonymt sprida hatreto-
rik, är uteslutet i Platons modell, säger 
Pauliina Remes.

Pauliina Remes forskningsområde är 
antikens filosofi och speciellt platonis-
men. För forskarna är det en utmaning 
att tolka Platons dialoger. Ska de ses som 
litterära berättelser eller som en sorts lä-
roböcker i argumentation? Pauliina Re-
mes tolkar dem som studier i rationalitet.

– Rationalitet är inte bara logiska prin-
ciper som styr argumentationen. Det är 

en social aktivitet där ens åsikter för-
bättras om de utsätts för sokratisk el-
ler öppen granskning. Platon visar i sina 
dialoger hur samtalen påverkas av vilka 
personer som deltar och pekar på van-
liga problem som kan uppstå.
annica Hulth

4 FRåGoR TIll olle lUNDIN 
professor i förvaltningsrätt

rätt till en likvärdig utbildning

1

2

3

4

pauliina remes installerades i november 
till professor i teoretisk filosofi.

diskutera som Platon
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” Tanken är att våra fyra  
projekt tillsammans ska ge 
en bild av skolan ur rätts-
vetenskaplig synvinkel 
som vi inte har haft förut.” 
olle lundin

afrika i fokus  
för ny satsning 
n uppsala universitet startar en ny 
utbildnings och  forskningsmiljö, 
”Health, politics and Culture in 
 africa”. det är en tvärvetenskaplig 
satsning inom humaniora, samhälls
vetenskap, medicin och  farmaci vid 
Forum för afrikastudier. 

– genom att samarbeta multi
disciplinärt vill vi bli bättre partners 
till våra kollegor i afrika och bidra 
till att förverkliga Fn:s  millenniemål, 
 säger Sten Hagberg, professor i 
kultur antropologi och etnologi, och 
vetenskaplig ledare tillsammans 
med Stefan Swartling peterson, 
 professor i global hälsa.

Råttor i storstäder  
bär på smitta 
n För första gången sedan 1930tal
et har forskare funnit svenska  råttor 
infekterade med en bakterie som 
kan överföras till människa och som i 
allvarliga fall orsakar Weils sjukdom. 
resultaten publiceras nu vetenskap
ligt och en större studie omfattande 
fler råttor har inletts.

– det är viktigt att betona att 
 bakterien oftast inte leder till 
 annat än en mildare infektion hos 
 människa, säger tanja Strand, 
 forskare vid Zoonosis Science 
 Center, institutionen för medicinsk 
biokemi och mikrobiologi vid upp
sala universitet.

Brushanar har olika  
parningsbeteenden
n Brushanen är en vadarfågel med 
ett spektakulärt spel under  våren där 
vackert utsmyckade  hanar  tävlar om 
brushonornas gunst. men det finns 
olika typer av brushanar med olika 
uppvaktnings strategier. två aktu
ella studier, den ena ledd 
från uppsala universi
tet, visar att det som 
skiljer dem åt är en 
 specifik kromosom
förändring som 
 uppstod för cirka 
fyra miljoner år  sedan. 
det finns tre sorters  brushanar  som 
beter sig helt olika under  leken. 
Skillnaden i dnasekvens mellan 
kromosom varianterna är så hög som 
1,4  procent,  vilket är högre än den 
 genomsnittliga skillnaden  mellan 
människans och schimpansens 
 kromosomer. 

Hur mycket näring  
ger skollunchen?
n Forskare vid institutionen för 
 kostvetenskap har undersökt 
 svenska skolbarns energi och 
 näringsintag från skolmåltiden i 
samarbete med livsmedelsverket. 
resultaten visar att barnen får i sig 
nära  eller över 30 procent av sitt 
 totala  energi och  näringsintag över 
dagen vid skol lunchen, vilket mot
svarar livsmedels verkets råd.

olle lundin ska analysera 
skollagstiftningen i ett nytt 
forskningsprojekt. 
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tExt & FOtO josefin Svensson

Hello 
Hanoi!
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FTeR eN HalSBRYTaNDe taxifärd 
genom myllret av vespor och mo-
torcyklar anländer vi till Indochina 
 Plaza i västra Hanoi. Sex våningar 
upp i kontorshotellet ligger Uppsala 
universitets representationskontor, 
strategiskt placerat mitt emot Viet-
nam National University (VNU). 
Detlef Clöwe är på plats sedan drygt 
ett år tillbaka för att utveckla uni-
versitetets närvaro i landet. 

– Vi ville testa en annan mo-
dell av internationaliseringsarbe-
tet och jag fick två år på mig för att 
försöka bygga upp en verksamhet 
här. Vietnam är en plats i världen 
där vi har chans att göra något på 

längre sikt, vilket jag tror är mycket mer effektivt än 
de punktinsatser vi ofta jobbar med.

Vietnam har på 25 år gått från att vara ett av värl-
dens fattigaste länder till att numera klassas som ett 
”low middle income country” av Världsbanken. Även 
om inkomstfördelningen är ojämn och många fortfa-
rande är väldigt fattiga har allt fler möjlighet att be-
tala för en utbildning utomlands. 

– De som har råd skickar oftast sina barn till Aus-
tralien, USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. 
Väldigt få åker till Sverige eftersom de inte känner till 
vad vi har att erbjuda, säger Detlef Clöwe. 

Genom att etablera utbildningar och skapa långsik-
tiga relationer ska kännedomen om Uppsala universi-
tet och Sverige som utbildningsland öka. 

 – Vi behöver internationella talanger för att inte 
hamna på efterkälken. Samtidigt finns det ett stort be-
hov av kvalitativ utbildning och forskning i Vietnam. 
Utbyten och samarbeten gynnar alltså båda parter, och 
det är otroligt viktigt.

Förutom att bygga upp utbildningar 
har Detlef Clöwe arbetat med att skapa 
nära relationer med bland annat det viet-
namesiska utbildningsministeriet. Ett 
samarbetsavtal mellan Sverige och Viet-
nam är på gång och kommer förhopp-
ningsvis att underlätta framtida utbyten. 

Detlef Clöwe jobbar också för att få 
fram fler stipendier för studenter som 
vill åka till Sverige. 

– Det första studenterna frågar när man 
berättar om Uppsala universitet är om det 
finns några stipendier att söka, säger han. 

vI TaR GåNGBRoN ÖveR den hårt trafike-
rade gatan till Vietnam National Uni-
versity. Här breder universitetet ut sig 
över ett campusområde med byggnader 

Uppsala universitets första  
representationskontor utomlands 
slog upp sina dörrar i Hanoi för ett 
år sedan. Här jobbar detlef Clöwe 

för att sätta universitetet  
på kartan och öka utbytet av  

forskning och utbildning mellan 
sverige och Vietnam.

PÅ PLAts
detlef Clöwes  

uppdrag i Hanoi löper 
över två år och  

avslutas sommaren  
2016. 
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i  olika stil. Studenter strosar förbi på väg till föreläsning-
ar  eller för att fika på något av områdets caféer. I den 
gula byggnaden som tillhör Hanoi School of Business 
träffar vi Thang Nguyen. Han är prodekan vid VNU:s 
handelshögskola och undervisar bland annat i strategisk 
företagsledning vid Uppsala universitets masterutbild-
ning som ges i samarbete med VNU, Master Program 
in Public Management. Ungefär 300 studenter har gått 
utbildningen som riktar sig till statsanställda inom den 
vietnamesiska administrationen. 

– Jag har hela tiden jobbat nära de svenska lärarna. 
När de kommer hit förbereder vi oss tillsammans, de 
håller sina kurser och jag kompletterar med informa-
tion och hjälper ibland till att översätta, berättar han.

Lärarna från Uppsala kommer ner vid ett eller två 
tillfällen under kursens gång. Den övriga tiden sköts 
undervisningen av lärarna vid VNU.

– Det har fungerat väldigt bra, särskilt när de svenska 
lärarna kommer ner två gånger. Då hinner vi repetera 
och utveckla de olika momenten.

Utbildningen i Public Management skiljer sig en hel 
del från hur undervisningen brukar bedrivas vid VNU, 
berättar Thang Nguyen.

– För det första är de bara omkring 40 personer i 
gruppen och två lärare. I vanliga fall brukar vi ha  klasser 
med 60 till 70 studenter per lärare. 

I en mindre grupp går det lättare att diskutera. Det 
ger en annan typ av undervisning som också kräver 
större delaktighet av studenterna.

– De svenska lärarna brukar få börja med att för-
klara hur man tänker kritiskt och vikten av att ifråga-
sätta. Det är vi inte vana vid. 

Både pedagogiken, metoden och de kunskaper som 
förmedlas uppskattas av studenterna, menar Thang 
Nguyen.

– De får verktyg som de kan använda i sin verksam-
het. Och om de inte kan tillämpa kunskapen direkt så 
har de fått insikter som förändrar deras sätt att tänka. 

eN vaRm BIlTUR SeNaRe träffar vi Bui Quang. Han är 
en högre tjänsteman vid den vietnamesiska tullmyn-
digheten och är väldigt stolt över sin masterexamen i 
Public Management från Uppsala universitet. 

– Jag har faktiskt varit i Uppsala, men bara under 
två dagar på vintern, berättar han. 

Han och en vän från utbildningen gjorde en avstick-
are till Sverige under en Europaresa för att se Uppsala. 

– Vi hade en dröm om att vi skulle kunna låna 
 examenskläder och låta oss bli fotograferade i 
 universitetshuset, men eftersom vi var där under en 
helg gick det tyvärr inte att ordna. 

Bui Quang har mött upp oss på sin restaurang som 
ligger mitt emot den toppmoderna tullmyndigheten. 
Över ett glas drakfruktsjuice berättar han varför han 
valde att gå just Uppsala universitets utbildning. 

– Kursinnehållet stämde väl överens med vad jag 
behövde, och det visade sig vara ett bra val. Jag kunde 
tillämpa vad jag lärt mig på en gång och har haft stor 
nytta av både undervisningsmetoderna och de nya 
kunskaperna.

I sin roll som senior tjänsteman håller Bui Quang 
kurser för nya medarbetare och han uppskattar sär-
skilt de pedagogiska metoderna. 

– De svenska lärarna har förbättrat mitt sätt att un-
dervisa. Det har också varit värdefullt att möta kol-
legor från andra områden inom administrationen och 
några av oss träffas fortfarande regelbundet.

DeT KRÄvS mYcKeT aRBeTe och förberedelser för att 
starta upp en masterutbildning utomlands. En av de 
som varit med i processen kring utbildningen i Public 
Management är Anh Tuan Pham. Han är lokalanställd 
som konsult och har jobbat från och till för Uppsala 
universitet sedan 2010. Hans främsta uppgift är att 
hitta nya lokala partner och områden där universite-
tet kan utveckla sin verksamhet. 

– Jag upplever att det var lättare att etablera sam-
arbeten för några år sedan. I dag är många europeiska 
och amerikanska universitet mer aktiva och det finns 

större möjligheter för de vietnamesiska universiteten 
att välja samarbetspartner. Man får också snabbare 
respons från amerikanska och engelska universitet än 
från Sverige, säger han.

Att det är svårt att få gensvar från Uppsala universitet 
är något han återkommer till. Han trycker också på vik-

ten av en ökad förståelse och anpassning till den  lokala 
marknaden för att skapa framgångsrika samarbeten. 
– Vi måste skapa utbildningar som möter behoven 
i landet. Masterprogrammet i Public Management 
är ett bra exempel där Uppsala universitet kan bidra 
med kunskap och metoder som studenterna kan an-
vända direkt. Informationsteknologi är ett annat om-
råde där vi hoppas kunna starta en ny utbildning i Ho 
Chi Minh City inom kort. 

Detlef Clöwe hade gärna sett att fler utbildningar 
med samma upplägg som masterutbildningen i Public 
Management hade kunnat etableras. 

– Det har fallit på att intresset hemma inte varit 
tillräckligt stort, säger han. 

eTT aNNaT SPåR I DeT strategiska internationaliserings-
arbetet är ett projekt som går under förkortningen 
TRAC, Training and Research Academic Collabora-
tion Sweden Vietnam. Projektet startades upp i som-
ras och är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, 

inget svenskt  
universitet är  

tillräckligt stort ensamt.  
Vi behöver gå ihop för  
att gemensamt kunna  
marknadsföra sverige 
som utbildningsland

RePoRTaGe

thang nguyen, prodekan vid vietnam national 
universitys handelshögskola, har undervisat  
i bland annat strategisk företagsledning till
sammans med lärare från uppsala universitet.

stORstAD
i Hanoi bor  

omkring 7,1 miljoner 
av landets cirka  

93 miljoner  
invånare. 
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Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Umeå 
universitet och Uppsala universitet med målet att ut-
veckla forskning och utbildning i Vietnam. I uppstarts-
skedet ligger fokus på hälsofrågor, men det finns en 
ambition att bredda ämnesområdena under de tre år 
som samarbetet finansieras. 

– TRAC-projektet sammanfaller i hög grad med vad 
vi gör här. Det handlar om att stärka och utveckla på-
gående forskningssamarbeten, starta upp nya utbild-
ningar och utbildningsmetoder och samverka med 
näringslivet och Vietnams hälsoministerium, säger 
Detlef Clöwe.

Projektet invigdes i mitten av november och är ett 
exempel på den typ av samarbeten som Detlef Clöwe 
gärna skulle se mer av i framtiden. 

– Inget svenskt universitet är tillräckligt stort en-
samt. Vi behöver gå ihop för att gemensamt kunna 
marknadsföra Sverige som utbildningsland, kanske 
genom att etablera ett varumärke som till exempel 
”Sweden University”.

Han ser en modell framför sig där svenska universi-
tet etablerar utbildningar i samarbete med vietname-
siska universitet, i deras lokaler men med svenska och 
vietnamesiska lärare. 

– Om vi jobbade mer tillsammans med andra svenska 
lärosäten skulle vi kunna ta lärare från något annat uni-
versitet eller högskola för att bygga upp en utbildning. 
Det skulle skapa stora möjligheter som båda parter 
kunde dra nytta av, och det är just det som är en förut-
sättning för att lyckas med internationaliseringsarbetet. 

Vi avslutar intervjun och Detlef Clöwe klämmer 
in sig bakom skrivbordet på kontoret som han delar 
med sin assistent Phuong Thi Bich Luong och Anh 
Tuan Pham. På väggen hänger en stor bild av univer-
sitetshuset och i fönstret står en liten svensk flagga. 

Jag tar hissen ned till entréplanet och lämnar den 
luftkonditionerade miljön för värmen och larmet ut-
anför. Rusningstrafiken har tilltagit och strömmen av 
motorcyklar och taxibilar susar förbi. Uppsala univer-
sitet känns väldigt långt borta. l

I början av november organiserade Swedish 
Academic Collaboration Forum sin andra  
internationella konferens, den här gången  
i Singapore med temat ”Challenges within 
Urbanization”.
1 varför deltar du i konferensen? 

– Jag är här för att träffa kontakter inom 
mitt fält och för att titta på hur vi kan stär-
ka den internationella forskningen och kun-
skapen kring kulturvård och hållbar utveck-
ling. Det händer väldigt mycket inom det här 
området just nu och vi kan med våra erfaren-
heter bidra med kunskap om hur man jobbar 
långsiktigt inom de här områdena. 
2 vad har du fått ut av mötet? 

– Det har varit väldigt spännande att få 
mer kunskap om hur de ser på forskning och 
forskningsfinansiering här. Jag noterar att de 
är väldigt framåtriktade och ser strategiskt på 
forskningen och utbildningens roll i ett sam-
hälleligt perspektiv. Det här tillvägagångssät-
tet är något jag tar med mig hem till min egen 
institution. 
3 vad tycker du om formatet där sex svens
ka universitet står bakom konferensen? 

– Sverige är ju en väldigt liten spelare i ett 
internationellt perspektiv och den goda viljan 
till samarbete man kan se mellan universite-
ten är väldigt positiv. Det är något som måste 
gynna svensk forskning. 
4 vad är viktigt för att utveckla internatio
nella samarbeten? 

– Jag tror att man måste jobba mer med att 
utveckla en infrastruktur som stödjer inter-
nationella forskningssamarbeten. Det ska inte 
bara hänga på enskilda eldsjälar, vi måste fun-
dera i ett bredare perspektiv på hur vi ute på 
institutionerna kan ta vara på de internatio-
nella möjligheter som finns och stärka den in-
terna infrastrukturen. Jag tror att vi kommer 
att behöva kraftsamla ännu mer för att nå ut. 
Josefin Svensson 

” vi behöver 
kraftsamla”

Hallå DÄR  
CHRistER gustAFssOn,  
professor i kulturvård vid  
konstvetenskapliga institutionen.

Främja internationella  
akademiska samarbeten
n Swedish academic Collaboration Forum 
(SaCF) är ett samarbetsprojekt mellan sex 
svenska universitet. Syftet är att stärka och 
 utveckla internationella  forskningssamarbeten 
och innovation. ett seminarium enligt samma 
format har tidigare organiserats i  Sydkorea i 
april och i mitten av november  genomfördes 
ett seminarium i kina. under 2016 planeras 
 ytterligare seminarier i Brasilien, indonesien 
och Sverige. 

FO
tO

: j
O

s
EF

in
 s

v
En

ss
O

n

anh tuan pham och Bui Quang i samtal om masterutbildningen  
i public management. 

det är ett intensivt myller av  
människor och fordon i Hanois äldre 
kvarter, här på gia ngu Street.

mai phuong nguyen,  
chef för det internationella 
kansliet vid vietnam national  
university, och detlef Clöwe.
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tIll sIst
NamN Som NÄmNS
n Hanna ellis, doktorand vid 
institutionen för kemi – Ång-
ström, och cecilia Sundberg 
från sveriges lantbruksuni-
versitet, har tilldelats uppsala 
läns samverkanspris. Priset 
delas ut för andra gången 
och ska uppmärksamma och 
 stimulera goda samverkans-
insatser mellan  länets universi-
tet och  omvärlden. Hanna Ellis 
får priset för att ha utvecklat 
samverkan inom länet via flera 
olika plattformar; skolceller, 
sciFest,  Levande frågelådan 
och sciCafé, samt för sitt stora 
engagemang och pedagogiska 
förmåga.

n Heléne 
lööw, docent 
vid historiska 
institutionen, 
har utsetts till 
årets Martin 
H:son Holm-

dahl-pristagare. Martin H:son 
Holmdahl-stipendiet är uppsala 
universitets främsta  utmärkelse 
för insatser som främjar 
mänskliga fri- och rättigheter. 
Heléne Lööw får utmärkelsen 
för sina betydelsefulla insatser 
för  marginaliserade gruppers 
 rättigheter i sverige. Priset 
 delas ut i vid universitetets 
vinterpromotion den 29 januari 
2016. Heléne Lööw har även 
 tilldelats stora historiepriset, 
som delas ut av sörmlands 
 museum och nyköpings 
 kommun.

vernon cooray, professor i 
elektricitetslära vid institutio-
nen för teknikvetenskaper, har 
utsetts till hedersdoktor vid uni-
versity of Colombo i sri Lanka. 

n Sharon Rider, 
professor vid 
filosofiska in-
stitutionen, har 
belönas med 
Humtankpriset 
2015 för att hon 

”med skärpa och mod försvarat 
bildningen och den akademiska 
verksamheten mot yttre styr-
ning, kortsiktiga krav på nyttig-
het och kvalitetsbedömningar 
som inte fångar det egentliga 
värdet.” Humtank är en tanke-
smedja för humaniora som till-
kommit genom ett samarbete 
mellan humanistiska fakulteter 
vid ett antal svenska universitet 
och högskolor.

n Göran arnqvist, professor i 
zooekologi, har tilldelats Linné-
medaljen i guld 2015. 

n otto cars,  seniorprofessor 
vid institutionen för medi-
cinska vetenskaper, lena 
 marcusson, professor emerita 
i förvaltningsrätt och Gerhart 
 Wagner, senior professor vid 
 institutionen för cell- och 
molekylär biologi, har utsetts till 
2015 års Rudbeckmedaljörer. 

På GåNG
14/12. Blue monday. 
 jul-sing-along. sjung in julen 

tillsammans med kungliga 
 Akademiska kapellet, upp-
sala Akademiska kammar-
kör,  uppsala university 
jazz  Orchestra och Andrew 
 Canning, orgel. värd: stefan 
Parkman. universitetsaulan,  
kl 16.45. Fri entré.

14/12. Dag Hammarskjöld och 
Juridiska biblioteket stänger 
för att flytta till nya lokaler 
på Slottsgränd 3. biblioteket 
 öppnar enligt planerna på den 
nya adressen den 11/1. 

1/1–3/1. Nyårsöppet i Tropiska 
växthuset. upplev värme, ljus 
och grönska mitt i vintern! 
 botaniska trädgården, villa-
vägen 8. öppettider kl 12–15.  
Fri entré för anställda och stu-
denter vid uppsala universitet.

3/1. visning i vintertid. 
 välkommen in i värmen, till 
grodor, grönska och kakao! 
botaniska trädgården, tropiska 
växthuset, villavägen 8, kl 13.  
Fri entré för anställda och stu-
denter vid uppsala universitet.

18/1. vårterminen startar.

29/1. Doktorspromotion och 
prisceremoni. uppsala univer-
sitet promoverar nya doktorer. 

1/2. andreas vesalius och 
den anatomiska renässansen. 
välkommen till visning av årets 
utställning i Carolina Rediviva kl 
17. ingen anmälan behövs. Fritt 
inträde

17–18/2. 3rd european con-
gress on Preconception Health 
and care. internationell konfe-
rens om hälsa bland personer 
i reproduktiv ålder och lev-
nadsfaktorer som kan påverka 
fertiliteten. kongressen vänder 
sig framför allt till forskare och 
kliniker som arbetar med repro-
duktiv hälsa. För mer informa-
tion och anmälan: pubcare.
uu.se/ecphc2016
varmt välkomna!

FRISKvåRD
Friskvårdsträning våren 2016
n Funktionell träning: 
 måndagar kl 11.15
n Pilates & mindful:  
tisdagar kl 11  
n zumba: onsdagar kl 11 
n Soma move: torsdagar kl 16 
n Yoga: fredagar kl 7.15

Med undantag av den funk-
tionella träningen hålls alla 
passen på Campus1477 blåsen-
hus och startar vecka 4. Den 
funktionella träningen hålls på 
Campus1477 science park och 
startar vecka 6.

Mer information:  
campus1477.se

kaia ställde ut

personalutbyte 
genom erasmus 
mundus 

u4nätverket i uppsala

nya professorer installerade

n vid höstens andra stormöte 
inom kaia (kvalitetsarbete i 
administrationen) prövades ett 
nytt grepp: Samtliga delar av 
projektet presenterade arbete 
och resultat i utställningsform. 

– det här kan vara en av de 
första universitetsadministrati
va utställningarna i världen, sa 
therese iveby gardell när hon 
välkomnade de engagerade 
medarbetarna som kommit för 
att ställa sina frågor till de an
svariga projektledarna. 

n Som anställd vid  uppsala 
universitet har du möjlighet 
att delta i ett internationellt 
personalutbyte genom 
 stipendieprogrammet 
 erasmus mundus action 2. 
Stipendiet omfattar personal
utbyte under en månad i 
asien, Sydafrika, mellanöstern 
eller latinamerika och ger 
stöd för resa tur och retur,  
försäkring och visum samt  
2 500 euro för övriga kostna
der. ansökningsperiod erna 
för de olika projekten stänger 
mellan december  
och  februari. 

mer information finns på 
www.uu.se/mundus

n i mitten av november gick den åttonde rektorskonferensen  
i u4nätverket av stapeln i uppsala. under två dagar  samlades 
drygt 60 deltagare för att diskutera det gångna årets  aktiviteter 
och framtida prioriteringar. 

n den 13 november installerades 39 nya professorer vid uppsala universitet. i anslutning till 
 installationen delades innovationspriset Hjärnäpplet och årets pedagogiska pris ut. professorerna 
presenterade under installationsveckan sin forskning i korta  populärvetenskapliga föreläsningar om 
bland annat moral, miljörätt, malaria, smärtbehandling, magneter, läkemedels dosering, marknader, 
makroekonomi, modern nationalism,  utbildningslandskap och epigram.
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1 uppdragsutbildningen fyller  
30 år i år, hur firar ni det?

– Vi firade med en fest på 
 Gustavianum med inbjudna  gäster, 
personer som på ett eller annat 
sätt har bidragit till vår verksamhet 
 under åren. Bland annat ordnade 
vi en tipspromenad med stationer 
där lagen skulle lösa olika problem, 
sedan minglade vi över en tallrik 
soppa och kaffe och tårta.
2 vilken sorts uppdrag har ni haft 
under åren?

– Allt från Grus-och makadam-
föreningens kurs i ballastkunskap 
1985 till dagens regeringsuppdrag 
som handlar om att utbilda stats-
anställda i mänskliga rättigheter. 
Från början handlade det mest om 
korta uppdrag på en eller möjligen 
några dagar. Nu har vi kurser som 
löper över betydligt längre tid. 
3 vad gör ni nu och framöver?

– Vi fortsätter förstås med lö-
pande utbildningar och seminarier. 
Vi deltar i mässor och kommer att 
åka tillbaka till Almedalen där vi 
deltog för första gången i år. Vi ska 
även utbilda Migrationsverkets be-
slutsfattare och ordna ledarskaps-
utbildning för kyrkoherdar. Förutom 
ren utbildning organiserar vi bland 
annat frukostseminarier för olika 
 yrkeskategorier och vi bedriver ett 
aktivt relationsarbete både internt 
och externt. 
4 vad är viktigt att tänka på? 

– Vi har utbildat statstjänstemän 
sedan 1600-talet. Det är coolt, men 
eftersom grupperna ofta är hetero-
gena gäller det att ha en lyhördhet 
för människors olika förutsättningar. 
Studietakten måste fungera för de 
yrkesverksamma och vi måste hitta 
lärare som ser värdet i uppdrags-
utbildning.  Mötet med yrkesaktiva 
kan både berika forskningen och ge 
värde full  kunskap och inspiration till 
grundutbildningen. 
Birgitta Sinder Wilén 

Fortbildning firar 
födelsedag

Hallå DÄR  
AnnA sjöstRöM,  
tillförordnad avdelningschef vid av
delningen för uppdragsutbildning.

Tropisk värme  
 utlovas till julhelgen

Stora delar av Botaniska träd-
gården ligger i ide under vintern. 
men i Tropiska växthuset är det 
sommarvärme året om. Så här 
 inför helgerna kan besökare lära 
sig mer om växterna som smak-
sätter det traditionella svenska 
 julbordet. 

Mycket av utegrönskan i Botaniska träd-
gården har antagit olika nyanser av brunt. 
Här och var grävs det för rabatter som 
ska se lite annorlunda ut till nästa som-
mar och en del träd ska beskäras. 

– Ja, så här på vintern är det mycket 
planering inför nästa säsong. Vi sätter 
det pedagogiska programmet och pla-
nerar rabatter. Vi tar också hand om 
fröna som vi tagit själva och letar ef-
ter nyheter i fröutbytet vi har med an-
dra botaniska trädgårdar, berättar Jesper 
Kårehed, trädgårdsintendent med bota-
niskt och pedagogiskt ansvar för Linné-
trädgården,  Linnés Hammarby och Tro-
piska växthuset. 

Men medan Linnéträdgården och 
trädgården i Hammarby är stängda på 
vintern finns det en grön oas som inte 
drar ner på klorofyllen bara för att det 
blivit minusgrader ute. 

– Där mellan jul och nyår kanske man 
sitter hemma och ugglar. Det finns kan-
ske ingen snö. Då kan man komma hit 
till Tropiska växthuset och ha det grönt, 
varmt och skönt, säger Jesper Kårehed.

För alla anställda och studenter vid 

universitetet är det gratis att komma in 
och ta del av ett par timmars skön värme. 
Och i Tropiska växthuset finns julstäm-
ning. Inte på det klassiska och uppenbara 
sättet, med snö och tomtar, utan på ett 
mer klurigt vis. 

I växthuset finns många av de tro-
piska växter som bidrar med de absolut 
nödvändiga smakerna till ett traditio-
nellt svenskt julbord. Här växer kanel-
träd (det är barken som blir stänger och 

pulver), lagerblad, kryddpeppar, vanilj 
och kakao. Och hur skulle vi klara ju-
len och alla släktbesök utan den kära 
kaffebönan!

För den som inte bara är intresserad av 
julmaten utan också av julens evangeliska 
budskap är det läge att promenera allra 
längst in i växthuset, till rummet med 
ökenklimat. Där kan man  nämligen be-
skåda ett livs levande rökelseträd. 
linda Koffmar

” Civilkurage smittar. När vi får höra om någon  
som har tagit stora risker för någon annan blir vi själva  
mer benägna att göra altruistiska handlingar.”
BRIaN PalmeR, universitetslektor vid teologiska institutionen, berättar om sin forskning om civilkurage i avsnitt nio av Forskarpodden. 

www.uu.se/forskarpodden 
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amaryllis
n det tar oftast mellan 6 och 8  veckor  
innan en planterad amaryllislök 
börjar blomma. 
n vattna inte mer än var tionde 
dag,  annars kan stänglarna  
bli jättelånga. 
n om du vill spara löken och få 
den att blomma om ska du inte 
klippa bort  blomstänglar och 
blad innan de vissnat helt. Ställ 
amaryllisen ljust och vattna 
 sedan en gång i veckan. 
kuL FAktA: eftersom amarylli
sen är en vårblomma är lökarna vi 
köper oftast  odlade på södra halv
klotet. de tror att det är vår när vi 
planterar dem på hösten. 

Julgran
n nytt snitt och massor med vatten är 
viktigast. granen vill ha vatten så snart 
du kommer hem med den (även om 
den står i garaget eller på balkongen).  
den dricker mest i början.  
n granen utsöndrar sura ämnen  
och tar åt sig av luftfuktigheten i  
rummet. det kan vara värt att flytta  
andra växter du är rädd om.
n granen behöver inte  sockerbitar, 
magnecyl eller whisky. Skadliga 
 svampar och bakterier frodas  
däremot i socker. 
kuL FAktA: du tar in omkring  
10 000 smågäster tillsammans med  
din julgran, av 50 olika arter.  
Forskare på Slu kan berätta mer. 

Ta HaND om DINa JUlvÄxTeR

trädgårdsintendenten  
jesper kårehed  
i tropiska växthuset. FO
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PRoFIleN 
/ToVe fall

– vI aNaDe aTT STUDIeN skulle väcka medias intresse och 
universitetets pressinformatör förberedde mig på vilka 
frågor journalisterna kunde tänkas ställa. Samtidigt är 
det svårt att förbereda sig på upplevelsen att bli tele-
fonintervjuad i Colombiansk radio med en tolk som 
direktöversätter. Jag menar, även om uppmärksam-
heten skänker bekräftelse så finns också oron att det 
ska bli fel, känslan av att det är ju trots allt ”bara jag”.

Tisdagen den 3 november gick pressmeddelandet 
ut: ”Tidig kontakt med hundar minskar risk för bar-
nastma”. Plötsligt var Tove Fall, docent i epidemiologi 
vid institutionen för medicinska vetenskaper, i fokus 
för de stora mediebolagen. Amerikanska CBS ville ha 
en exklusiv intervju, brittiska BBC såg till att få två. 

Innan dagens slut räknade Google till över tvåhundra 
nyhetartiklar och det var bara början.

– Självklart inser jag värdet i att mitt arbete expone-
ras. Som forskare lever man under en ständig press att 
dra in nya pengar, och i den hårda konkurrensen om an-
slagen är det ingen nackdel om mitt namn känns igen. Å 
andra sidan behöver man kanske inte för mycket av det 
goda. Även om jag inte vill ha upplevelsen ogjord över-
låter jag gärna rampljuset åt någon annan nästa gång.

DeSSvÄRRe GÖR NoG Tove Fall klokast i att inte hoppas 
för mycket på framtida anonymitet. Barn och husdjur 
är uppenbart tacksamma ämnen för journalister, och 
forskargruppen har redan säkrat fyra års finansiering 

Forskning som   
skapar rubriker
oscarsbelönad, i vetenskapsvärldens fokus och med  
nya fräscha miljoner på forskarkontot. Hösten har börjat  
bra för Tove fall, docent i epidemiologi.

tove Fall har lett en studie 
som visar att barn som växer 
upp med hund har ungefär 15 
procent lägre risk att drabbas 
av astma i skolåldern.

för att ta resultaten vidare, bland annat med fokus på 
hur hundägande påverkar barns normala bakterie flora 
och utveckling av typ 1-diabetes.

– Jo, det går bra nu. Den senaste månaden har jag fått 
både Uppsala universitets Oscarspris och ett större an-
slag från Vetenskapsrådet, som jag hoppas ska  bidra till 
att sätta en kvalitetsstämpel på min forskning.  Senast 
jag loggade in på Facebook hittade jag fler  gratulationer 
än när jag blev mamma.

ÄNDå FINNS SaKeR aTT ÖNSKa. Som epidemiolog ägnas 
mycket kraft åt att få tillgång till de stora biobanker-
na, men ibland, menar Tove Fall, kan regelverken sätta 
väl höga hinder. Till de mer uppmärksammade fallen 
hör LifeGene vars mål är att samla in uppgifter från 
en halv miljon svenskar för framtida forskning. Data-
inspektionen lyckades, med hänvisning till otillräck-
ligt preciserat syfte, stoppa arbetet temporärt, och trots 
att förvaltningsrätten med tiden gav förnyat grönt ljus 
har projektet haft svårt att återskapa sin initiala kraft.

– Naturligtvis måste vi värna integriteten, men det 
krävs också en väl avvägd balans gentemot den viktiga 
kunskap forskningen bidrar med. I dag är långsiktiga, 
registerbaserade studier oerhört krävande vilket hin-
drar relevant forskning. Jag vet att vi i Sverige har det 
relativt bra, men det är inget skäl att bekvämt luta sig 
tillbaka. Jag kan till exempel prata länge om djurförsök 
eller att vara ung kvinna i akademin. Risken är stor att 
placeras i ett obekvämt fack, men jag står hellre upp 
för mina åsikter och sover gott på natten. När allt kom-
mer omkring handlar nog mycket om att väga karriär-
hungern mot den egna moralen.  
magnus alsne
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Docent vid institutionen för 
medicinska vetenskaper
n Namn: tove Fall.
n ålder: 36 år.
n familj: maken nils och två barn,  
4 och 7 år, samt hunden ikka. 


