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och unikt?
Campus Gotland

två år efter
samgåendet
sid 4–5

Studenterna
Cecilie Nielsen
och Johannes
Esberg deltar
i arbetet på
forskningsstationen Ar.

nr 4 2015 årgång 46

Språkinlärning
aktiverar hjärnan
och flerspråkighet
aktiverar hjärnan
ännu mer.
Leena Huss , professor i finska, sid 20.

Tuff bostadssituation för
nya studenter
sid 3
Ny utvärdering
i startgroparna
sid 6
KOSTVETARE
FIRAR 120 ÅR
sid 10–11

Carina Dahlström (till vänster)
och Josefina Ahlvin,
studieadministratörer
på Campus Gotland.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Innehåll
LEDARE Eva Åkesson, rektor

Karriärsystem
i världsklass

FORSKNING

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

AKTUELLT

4	Campus Gotland
två år senare
6	Ny forsknings
utvärdering på gång
7	Kunskap från
medeltida kvarlevor
8	Kranier återlämnades
till Franska Polynesien
9	Unik satsning på
studentvolontärer
10	Institutionen för
kostvetenskap
firar 120 år

Institutionen för kostvetenskap firar jubileum. Mycket har
hänt sedan Fackskolan för huslig ekonomi grundades för
120 år sedan, konstaterar Ylva Mattson Sydner, prefekt
vid institutionen.
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Det kändes viktigt att
göra något för att öka
förståelsen för minoritetsspråk
inom universitetet. Leena Huss, lika

villkorspristagare och professor i finska.
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När jag skriver det här har jag
varit på recentiorsmottagningar
både i Uppsala och Visby och är
uppfylld av den energi jag mött.
I år är det 9 070 nya studenter
som kommit till Uppsala
universitet. Mottagningarna har
varit väldigt lyckade och för varje
termin blir de lite bättre. Det är
roligt att se att vi utvecklas på
flera arenor.

”Vi måste
förbättra
situationen
fort!”

Ett område där vi måste bli
 ättre handlar om karriärfrågor
b
och villkor för yngre f orskare. Jag,
och många med mig, a nser att det
är universitetets k
 anske viktigaste
framtidsfråga om vi ska förbli
en attraktiv arbetsgivare och ett
universitet i världsklass. Vi m
 åste
förbättra situationen fort! I dag
har Sverige ett system som är otydligt, på gränsen till
obegripligt. Därför är det p
 ositivt att statsministern
redan i regeringsförklaringen lyfte fram frågan om hur
anställningsvillkoren för unga forskare ska förbättras.
Det är också bra att regeringen har tillsatt en utredning som leds av Vetenskapsrådets förvaltningschef
och vår tidigare universitetsdirektör Ann Fust. Det är
en viktig s atsning på nationell nivå. Men vid Uppsala
universitet måste vi börja redan nu.
Frågor om meritering och karriär är komplexa
och kanske extra svåra för ett så brett universitet
som vårt. Därför har jag tillsatt en särskild grupp som
arbetar med frågan parallellt med Vetenskapsrådets
utredning. Jag är glad att Mats Larhed har accepterat
att leda arbetet och är övertygad om att vi nu ska
kunna ta fram en tydligare karriärstege.
Samtidigt arbetar vi intensivt med universitetets
inspel till regeringens forskningsproposition. Kristina
Edström dirigerar arbetsgruppen och vår önskelista är
snart komplett.
Förra gången det kom en proposition tillsköt
regeringen betydande nya resurser. Det vågar vi
kanske inte hoppas på den här gången, snarare att det
blir infrastruktursatsningar och systemdiskussioner.
Även här fokuserar vi på yngre forskare, men också på
jämställdhet och kvalitet.
Jag hoppas att höstens arbete kommer att leda
till konkreta resultat som skjuter fram både Uppsala
universitets och Sveriges positioner.
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i korthet
Arkitektförslaget till den nya besöks
paviljongen i Linnéträdgården.

Har du ett rum
att hyra ut?
Annonsera kostnadsfritt på
studentboet.se. Det går även bra
att kontakta bostad@us.uu.se
eller ringa 018-480 31 20.
I Visby kan du kontakta
studentkåren Rindi:
boende@rindi.com
eller 0498-10 84 90.

”Att inte ha ett stabilt boende påverkar såklart både studieresultat och den psykiska hälsan”, säger Stella Papasotiriou på Studentboet.

Terminen har dragit igång
och som vanligt har många nya
studenter svårt att hitta bostad.
Men enligt en ny rapport är
utbudet av studentbostäder
i Uppsala trots allt relativt stort,
i alla fall om man jämför med
andra studentstäder i landet.
I Uppsala studentkårs lokaler tar man
i samband med terminsstart emot en
strid ström av nya studenter som letar
efter någonstans att bo. För de som inte
lyckas lösa bostadssituationen finns ett
akutboende i form av subventionerade
rum på vandrarhem.
– Vi har 24 platser per natt som brukar bli fulla. Genomströmningen är dock
hög och i mitten av terminen brukar de
flesta ha hittat boende, i alla fall tempo-

Nya studenter
välkomnades i Visby
n I slutet av augusti välkomnades ter-

minens nya studenter till Campus Gotland. De tågade genom Visby anförda
av Kunskapens riddare till häst. Mottagningen hölls sedan i S:t Nicolai ruin där bland annat rektor Eva
Åkesson och studentkåren Rindis
ordförande Erik Palmgren talade.

rärt, säger Stella Papasotiriou, verksamhetsledare på Studentboet som drivs av
Uppsala studentkår, Uppsala universitet,
SLU och Uppsala kommun.
I Uppsala finns omkring 12 000 studentbostäder till totalt cirka 26 000 helårsstudenter.
– Det är ett relativt stort utbud jämfört med andra orter, kommenterar Kay
Svensson, biträdande universitetsdirektör.
Enligt en ny rapport ska det byggas cirka 1 650 nya studentbostäder i Uppsala
de närmaste åren. Det är mer än i Lund
och likvärdigt med Göteborg. Dessutom planeras minst lika många bostäder
byggas efter år 2018. Undersökningen
visar också att sju av tio studenter hittar boende under första läsåret.
Universitetet bygger inga egna studentbostäder men står i kontakt med

Josefin Svensson
Rapporten ”Studentbostäder i U
 ppsala”
är utförd av företaget Evidens på
uppdrag av Akademiska Hus, Uppsala
universitet och Studentstaden.
Den finns att ladda ned på
medarbetarportalen: mp.uu.se
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Tuff bostadssituation
vid terminsstart

kommunen och de bostadsföretag som
bygger och förvaltar studentboenden.
– Vi hjälper också till att frigöra mark
och lokaler via Uppsala Akademiförvaltning, säger Kay Svensson.
Men trots att fler bostäder är på gång
är de återkommande problemen kring
terminsstart svåra att lösa.
– Många blir kvar i sitt studentboende
en tid efter att de avslutat sina studier.
Det här är något som hänger ihop med
att det är tufft att hitta bostäder för unga
vuxna på den ordinarie bostadsmarknaden, säger Kay Svensson.
– Det blir ju en propp i systemet när
10 000 människor dyker upp samtidigt.
Något som skulle underlätta är ett gemensamt kösystem för studenter och
det verkar faktiskt vara på gång, säger
Stella Papasotiriou.

Nya planer för
besökspaviljong
n För att bättre kunna ta hand om

 esöksflödet till Linnéträdgårdens
b
besökare planerar Uppsala universitet och Statens fastighetsverk att
bygga en besökspaviljong i parken.
Det nya förslaget, ritat av Hidemark
& Stintzing Arkitekter, är en träbyggnad som löper längs med Svartbäcksgatan.
– Byggnaden är lågmäld i sitt uttryck och smälter fint in i den kulturhistoriska miljön. Samtidigt är det
också viktigt att visa att det är en
byggnad från vår tid, säger Anders
Bodin, kulturarvsexpert vid Statens
fastighetsverk.

42 066

studenter antogs till höstterminen
2015 efter andra urvalet. Det är ungefär samma antal som höstterminen
2014, då 42 370 antogs till kurser och
program vid Uppsala universitet.

Nominera till
samverkanspris
n Anställda och studenter vid

Uppsala universitet och SLU, samt
personer utanför akademin välkomnas att komma in med nomineringar till Uppsala läns samverkanspris.
Priset delas ut för att uppmärksamma och stimulerar goda samverkansinsatser mellan universiteten och
resten av länet. Sista dag för nominering är den 23 september.
Läs mer på medarbetarportalen:
mp.uu.se

Horisont Uppsala
n I mitten av september lanseras ett

nytt nyhetsbrev om forskning och annan verksamhet vid Uppsala universitet. Det riktar sig i första hand till
alumner, men alla är välkomna att
prenumerera. Tipsa gärna dina kontakter utanför universitetet.
Prenumerera via: www.uu.se
/nyhetsbrev-horisont-uppsala
Universen 4 — 2015
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Aktuellt

Campus Gotland
två år senare
Två år har gått sedan
Campus Gotland invigdes
med pompa och ståt i Visby.
Sedan dess har en av de
största utmaningarna varit
att inordna verksamheten
i universitetets organisation
och samtidigt bevara det som
gör Campus Gotland unikt.

Rent konkret har det dock hittills handlat mycket om att lösa de praktiska och
administrativa utmaningar som uppstår
när två myndigheter slås ihop.
– Vi fick ganska kort tid på oss, men
det var nästan lite skönt att vara tvungna att prioritera hårt för att bli klara i
tid. Sedan tror jag inte att vi kunde före
ställa oss vilken organisation Uppsala universitet är, säger Therese Iveby Gardell,
och pekar på svårigheterna att integrera
Campus Gotlands verksamhet i universitetets decentraliserade organisation.
Olle Jansson är inne på samma linje.
– Det finns inte bara ett universitet.
Erfarenheterna av processen kring sam4
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Campus Gotland blev Uppsala
universitets tolfte campus vid
samgåendet den 1 juli 2013.

Bakgrund i korthet
1998

2008
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När Uppsala universitet och Högskolan
på Gotland gick samman den 1 juli 2013
var förhoppningarna på Gotland att samgåendet skulle leda till en långsiktig och
stabil akademisk verksamhet på ön.
– Vi ville komma in under Uppsala
universitets varumärkesparaply för att
attrahera studenter, personal och forskningsmedel, berättar Olle Jansson, rektorsråd för Campus Gotland.
Siktet var inställt på att lyfta de profilområden som utvecklats på Gotland,
det vill säga den tvärvetenskapliga Liberal
Arts-utbildningen, e-lärandet och Östersjöperspektivet.
– Vi ville få mer tyngd inom de här
områdena. Sedan såg vi också en attraktionskraft och synergier i mötet mellan
den stora miljön vid Uppsala universitet
och den lilla miljön på Gotland, säger
Therese Iveby Gardell, chef för avdelningen för administration och intendentur vid Campus Gotland.
Syftet med samgåendet finns beskrivet i Campus Gotlands mål och strategier, där det tydligt betonas att Campus
Gotland är en integrerad del av Uppsala
universitet, samtidigt som verksamhet
en bland annat på grund av sin geografiska placering utgör en unik del av universitetet.
– Det är viktigt att komma ihåg att
vi ska dra fördel av allt det här som gör
Gotland så speciellt, säger Therese Iveby Gardell.

Olle Jansson, rektorsråd för Campus
Gotland och Therese Iveby Gardell,
administrativ chef på Campus Gotland.

gåendet ser väldigt olika ut beroende på
vem man frågar.
Han menar att den stora utmaningen ligger i att inordna Campus G
 otlands
verksamhet fullt ut i universitetets olika
delar samtidigt som man ska vara en unik
enhet.
– Det finns en spänning i det påståendet. Om vi ska vara unika måste vi göra
saker på ett annat sätt.
det handlar om att få

de institutioner
som är verksamma på Gotland att omfamna de mål och strategier som finns
uppsatta lokalt.
– Vi måste se tiden an och jag ser tecken på att vi måste tänka lite annorlunda
för att nå våra mål. Vi måste utveckla arbetssätt över fakultetsgränserna för att
skapa den här unika miljön som vi vill
ha, säger han.

2009

2011

Under hösten ska Campus Gotlands
organisation samt mål och strategier
utvärderas av en extern utredare. Både
Therese Iveby Gardell och Olle Jansson
ser det här som en möjlighet att s ätta
fingret på vad som behöver förändras.
– Det viktigaste i arbetet med organisationsförändringar är uthållighet, men
man kan inte ha ett förändringstempo
hur länge som helst, säger Therese Iveby Gardell.
Hon menar att man har ytterligare
omkring ett till två år på sig för att s ätta
den nya organisationen innan arbetet
börjar stagnera och den nya kulturen
sätter sig i väggarna.
– Hur resultatet bli i slutändan h
 änger
delvis på hur uthålliga och inspirerande
vi från ledningens håll kan vara i det här
arbetet, säger hon.
Josefin Svensson

2012

2013

2015

Högskolan på
Gotland invigs.
Överenskommelse mellan
Uppsala universitet och
Högskolan på Gotland.
Regleringsbrev mellan
Högskolan på Gotland
och Uppsala universitet.

Undertecknande av
avsiktsförklaring.
Förslag till riksdagsbeslut.
Beslut om övergripande
organisation och verksamhetsinriktning för Campus
Gotland. Upprättande av
en projektorganisation
och beslut om medel för
samgåendet.
Invigning av Campus
Gotland. Upprättande
av mål och strategier
för Campus Gotland
2013–2016.
Utvärdering av Campus
Gotland av en extern
utvärderare. Rapport
ska lämnas till rektor
i december.
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hallå där
Lars Karlsson,

prefekt vid institutionen för
arkeologi och antik historia.

Kommunikation
är a och o
1 Vad är viktigt att tänka på när
man har medarbetare i olika
städer?
– För oss handlar det framför allt
om två saker. Dels att vi är intresserade av utbyten inom ämnet. Inom
arkeologin är ju Gotland en mycket intressant plats som vi har stor
respekt för och ämnet som sådant
har gynnats av samarbetet. Sedan
är kommunikation a och o, och då
menar jag inte bara via videolänk
utan fysiska möten.
Carina Dahlström (till vänster) och Josefina
Ahlvin, studieadministratörer på Campus
Gotland, jobbar mot institutioner som finns
både i Uppsala och i Visby.

”Världen har
blivit lite större”
Omkring 180 medarbetare är
anställda vid Campus Gotland
och ett 20-tal institutioner finns
representerade på campus.
Universen har pratat med några
av de som varit med under
samgåendeprocessen.
Gunilla Runesson, adjunkt i arkeologi
vid institutionen för arkeologi och antik
historia, menar att samgåendet har blivit
ett stort lyft för institutionen.
– Utbildningens struktur har blivit
tydligare och det finns fler valmöjligheter
för studenterna. Kollegiet har också ut
ökats vilket lett till inspirerande utbyten.
En annan fördel med att vara en del
av en större organisation är att det alltid
finns rutiner att falla tillbaka på, även om
det ibland kan ta längre tid att genomföra nya projekt, menar hon. Något som
krävt lite mer tid att anpassa sig till är
de nya undervisningsformerna och den
teknik som kommer med undervisning
via videolänk.
– Vi hade en hel del barnsjukdomar
i början. Sedan får man också tänka om
lite pedagogiskt för att anpassa undervisningen.
När hon undervisar har hon studenterna på Campus Gotland framför sig i
salen medan de Uppsalabaserade studen-

terna finns med på en skärm på väggen.
– Det är viktigt att interagera med
båda studentgrupperna och ha lika mycket ögonkontakt med dem som finns med
på skärmen. Vi tänker också på att lägga
in fler frågestunder och ta pauser.
Kollegorna i Uppsala träffar hon rent
fysiskt omkring två gånger per termin.
De genomför också möten via videolänk,
även om de flesta kontakter sker per telefon och e-post.
– Det jag kan sakna ibland är de spontana mötena. Men vi har å andra sidan
många kontakter över institutionsgränserna här på Gotland som jag hoppas att
vi kan utveckla vidare.
Josefina Ahlvin är studieadministratör vid avdelningen för administration
och intendentur vid Campus Gotland
och jobbar mot institutioner som finns
både i Uppsala och i Visby.

”Det är viktigt att
interagera med båda
studentgrupperna och ha
lika mycket ögonkontakt
med dem som finns med
på skärmen.”
Gunilla Runesson

– Vi inom administrationen kom in ganska sent i samgåendeprocessen och hade
kort om tid att anpassa oss till den nya
organisationen. Det var lite kaosartat
i början med mycket nytt att lära sig.
Att institutionerna vid universitetet
har sina egna system och rutiner gjorde
inte saken lättare.
– Men det som var roligt var att alla
var så positiva och vi fick mycket hjälp.
Det var också kul med nya kollegor, säger Carina Dahlström, också hon studieadministratör på Campus Gotland.
Numera flyter det dagliga arbetet på
utan större problem. Den största utmaningen är fortfarande att institutionerna jobbar så pass olika, men det försöker de lösa genom att dokumentera de
olika rutinerna och riktlinjerna. Men det
är inte bara är Campus Gotland som behövt anpassa sig till nya arbetssätt. Hela
universitetet har till exempel infört nya
rutiner för hantering av studentkonton
på initiativ från Campus Gotland.
– Vi skickade ut blanketter digitalt vilket gjorde hanteringen snabbare, och efter bara något år gick resten av universitetet över till det här arbetssättet vilket
känns väldigt kul, säger Josefina Ahlvin.
Även Carina Dahlström menar att de
initiala problemen lösts, även om det alltid finns mycket kvar att lära sig.
– Innan vi gick ihop tänkte jag ”oj, stort
universitet och liten högskola, hur ska
det här bli”, men med tiden kändes det
mer och mer spännande. Nu tycker jag
att det faktiskt har blivit bättre än jag
tänkte mig. Världen har blivit lite större
och det jätteroligt med alla nya kollegor.

Josefin Svensson

2 Hur ofta träffas hela
institutionen?
– Vi har gemensamma studiedagar en gång per termin då vi lägger upp kurser och scheman, men
även diskuterar institutionens strategiska inriktning och gemensamma
projekt. Sedan har vi veckomöten
och styrelsemöten via videolänk.
För personalmöten och medarbetarsamtal åker jag till Visby för att
kunna träffas på plats.
3 Vad har varit svårt
i samgåendeprocessen?
– Det har framför allt har v arit
tekniken, även om den har blivit
mycket bättre med tiden. N
 umera
har vi alltid en kursansvarig med
som ser till att allt fungerar när
föreläsningarna via videolänk startas upp. Vi har även jobbat m
 ycket
med videolänkpedagogik där alla
varit engagerade. Det är ett arbete
som också har hjälpt till att svetsa
oss samman som institution.
4 Hur har samgåendet utvecklat
arbetet vid institutionen?
– Det har breddat oss och det
är något jag tror hela institutionen
mår bra av. Sedan har jag förstått att
för studenterna och lärarna på Gotland har samgåendet inneburit en
ökad kvalitet i och med att institutionen blivit större.
5 Hur ser du på framtiden?
– Jag tror att institutionen kan
fortsätta att utvecklas på den
inslagna vägen men framtiden är
beroende av att vi får stöd för att
kunna resa till varandra. Om vi blir
en institution med enbart video
länkverksamhet kommer det att
spåra ur. 
Josefin Svensson
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Ny utvärdering
för bättre kvalitet
År 2007 genomförde Uppsala universitet som första universitet i Sverige en
egen utvärdering av lärosätets hela forskningsverksamhet, KoF07, där KoF står
för Kvalitet och Förnyelse. Fyra år s enare
gjorde universitetet ännu en utvärdering, KoF11.
Syftet med dessa utvärderingar var att
kartlägga styrkeområden och framgångsrika forskningskonstellationer men också
att identifiera nya forskningsinriktningar
med stor utvecklingspotential.
Rektor Eva Åkesson har uppdragit
åt Hans Ellegren, tidigare prodekan för
forskning vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, att följa upp hur de
tidigare utvärderingarna uppfattats och
använts inom universitetet och att överväga nyttan med en ny utvärdering. I
en färsk rapport föreslår Hans Ellegren
att universitetet ska genomföra en ny
och processinriktad forskningsutvärdering under 2016 till 2017. Fokus skulle
denna gång ligga på förutsättningarna för
god forskning, som arbetsmiljö, tjänster
för unga forskare, rekrytering, jämställdhet, ledarskap, mötesplatser och kollegiala processer.
– Tanken är att utvärderingen i sig
ska kunna fungera som ett instrument
för ännu bättre kvalitet i vår forskning,
säger Hans Ellegren.
– Förslaget bygger på tankar och idéer som förts fram i intervjuer och samtal under våren. Det har tagits fram i en
kollegial process och det finns ett väldigt stort stöd i verksamheten för d
 etta,
menar han.
Också Anders Malmberg, prorektor, är
positiv:
– Den uppföljning som Hans Ellegren
har gjort är grundlig och välgjord och ger
underlag för flera intressanta slutsatser.
Förslaget att göra en mer processinriktad utvärdering är originellt och intressant, säger han.
– Vi kommer att fatta beslut under
hösten och räknar med att genomföra
en ny utvärdering under 2016. Rappor-

”Den uppföljning som
Hans Ellegren har gjort
är grundlig och välgjord
och ger underlag för flera
intressanta slutsatser.”
Anders Malmberg
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hallå där
Johanna McElwee,

lektor vid institutionen för
nordiska språk och medarbetare
vid Språkverkstaden.
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Är det dags för en ny och
denna gång processorienterad
utvärdering av forskningen vid
universitet? Det föreslås i en
rapport om uppföljning av KoFutvärderingarna, som tar avstamp
i samtal och intervjuer med nära
200 personer vid universitetets
fakulteter.

FOTO: ANDERS BERNDT

Aktuellt

Webbresurs
för akademisk
engelska
1 Scriptor är ett nytt webbaserat
hjälpmedel för akademiskt
skrivande på engelska – hur fungerar det?
– Scriptor är ett verktyg där man
hittar exempeltexter och skrivråd
från experter angående struktur,
språk och språkliga konventioner. I
verktyget finns också en blogg med
tips kring akademiskt skrivande och
skrivprocessen.
2 Vem kan använda Scriptor?
– Målgruppen är i första hand
studenter på grund- och avancerad nivå. Tanken är att verktyget ska
ge hjälp till självhjälp, men det kan
också fungera som pedagogiskt stöd
för handledarna.
3 Vem har utvecklat verktyget?
– Det har byggts upp av Språkverkstaden med hjälp av universitetsgemensam finansiering samt finansiering från områdesnämnden för
humaniora och samhällsvetenskap.
Den löpande förvaltningen ingår i
Språkverkstadens uppdrag, men ytterligare utveckling är beroende av
finansiering. Här pågår just nu diskussioner med uppdragsgivarna.

Hans Ellegren,
professor i evolutionsbiologi, har följt upp
de tidigare forsknings
utvärderingarna
i en ny rapport.

ten bildar utgångspunkt men det finns
en del frågor som behöver diskuteras
ytterligare.
I rapporten föreslås bland annat

att
fakulteterna får möjlighet att anpassa underlag och anvisningar till självvärdering
och utvärderingspaneler efter egna behov.
– Det skapar delaktighet att vara med
och utforma inrapporteringsfrågorna. En
utvärdering behöver också följas upp och
åtgärder ska vidtas. Det blir ett ansvar
för fakulteterna som känner sin verksamhet bäst. I grunden kan det formuleras i termer av akademiskt ledarskap
och ansvar, säger Hans Ellegren.
Inom ramen för utvärderingen föreslås även att det ska göras en enkät

undersökning bland universitetets lärare
och forskare med fokus på de akademiska kärnfrågorna.
Vissa delar behöver dock diskuteras
vidare, till exempel om man ska ha utvärderingspaneler som skär över de organisatoriska gränserna och om utbildning
och samverkan på något vis ska kopplas
samman med forskningsutvärderingen.

4 Vad är nästa steg?
– Scriptor ska kompletteras med
exempeltexter från flera ämnen. I
utvecklingstankarna ligger också att
lägga till ett användarverktyg för
handledare där de ska kunna gå in
och plocka ihop ett urval av skrivråd
utifrån behoven för en specifik student. Scriptor är också tekniskt förberett för att bygga upp motsvarande innehåll för akademisk svenska.
Josefin Svensson

Gunilla Sthyr

Råd för skriftlig och
muntlig framställning

”Processer för ökad forskningskvalitet
– Rapport från uppföljning av KoF-
utvärderingarna och verksamhetens
syn på forskningsutvärderingar” finns
att läsa på medarbetarportalen:
mp.uu.se

ning i skriftlig och muntlig framställning till alla studenter på grund- och
avancerad nivå. De ger även stöd åt
institutioner, fakulteter och andra enheter när det gäller utvecklandet av
studenters kommunikationsträning.
scriptor.sprakverkstaden.uu.se

n Språkverkstaden erbjuder vägled-

FOTO: annica hulth

Sjuksköterskestudenten
Fanny Schagatay under
söker kvarlevorna från en
frisk man i 20–30-årsåldern.

Medeltiden in
på bara benen
Ben från medeltiden kan lära
oss mycket om människors hälsa.
På Campus Gotland gavs i somras
en kurs i paleopatologi för läkare,
tandläkare, sjuksköterskor
och arkeologer.
Fanny Schagatay, sjuksköterskestudent
från Uppsala, är en av studenterna som
ägnat några sommarveckor åt att studera medeltida kvarlevor.
Just nu är hon i färd med att mäta en
nackkota, som kan ge belägg för att benen hon undersöker tillhör en man. Han
blev 20–30 år gammal och var ovanligt
lång för att ha levt på medeltiden.
– Vi har inte hittat någon dödsorsak
utan han är väldigt frisk enligt vad vi ser
på skelettet.
Rättsläkaren Annkin Güvencel har
rest hit från Umeå och ser kursen som
en unik chans att bygga på kunskapen
om hur man undersöker ben.
– Det är en jättebra erfarenhet att
se många skelett på kort tid. Den erfarenheten kan man inte få någon annanstans i Sverige.
På hennes arbetsbord ligger kvarlevor

från en ung person, som verkar ha blivit
attackerad med huggskador mot huvud,
nacke och axel.
På kursen finns utrymme att s pekulera
– till skillnad från i hennes jobb som
rättsläkare.
– Det är väldigt stimulerande att få vara
i en miljö med andra människor som är
intresserade av samma sak. Jag har j obbat
tillsammans med en röntgenläkare och
vi har haft så intressanta diskussioner.
Kursansvariga Sabine Sten är professor i osteoarkeologi och har samarbetat
med läkare och tandläkare inom forskningen ända sedan 2009. Nu tar hon
steget vidare med en medicinskt inriktad sommarkurs.
Tack vare ett ekonomiskt bidrag från
sällskapet DBW (De badande vännerna på Gotland) har hon bjudit in både
ortopeder, hudläkare och tandläkare som
föreläsare.
– Det märks att studenterna har haft
utbyte av varandra. Och vem vet, k
 anske
får de upp ögonen för Gotland? Vi behöver fler läkare här på Gotland, säger
Sabine Sten.

Annkin Güvencel arbetar till vardags
som rättsläkare i Umeå och ser det här
som en unik chans att undersöka ben.

Barbro Hejdenberg Rånsten
är disputerad sjuksköterska
och tycker att kursen varit
inspirerande.

Rättsläkaren Annkin
Güvencel och danspedagogen Tove
Östling undersöker
ett skelett med kursledaren professor
Sabine Sten.

Annica Hulth
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Aktuellt

Flera ceremonier
genomfördes på plats.

Kranier återlämnade
till Franska Polynesien
Ett brev från organisationen
Te Tupuna, Te Tura ledde till att tre
kranier från Uppsala universitets
samlingar och sju kranier från
Karolinska Institutet återlämnades
till Marquesasöarna i Franska
Polynesien.
För ungefär fyra år sedan fick dåvarande chefen på Museum Gustavianum en
förfrågan från organisationen Te Tupuna,
Te Tura om att återlämna kvarlevor från
Franska Polynesien. Uppsala universitet
har väldokumenterade samlingar och det
var därför relativt enkelt att hitta de tre
polynesiska kranierna som enligt dåtidens lagar och praxis samlades in under
slutet av 1800-talet. Däremot fanns det
inte några tydliga rutiner eller riktlinjer för så kallade repatrieringsärenden.
Frågan bollades mellan olika departement innan regeringen, med universitetets utredning och bedömning som
grund, i september 2013 beslutade att
Uppsala universitet skulle lämna t illbaka
kranierna.
8

Universen 4 — 2015

Kranierna, tillsammans med övriga insamlade mänskliga kvarlevor som finns
i universitetets samlingar, användes under en period som studiematerial innan de togs om hand och arkiverades eller ställdes ut.
– Det är viktigt att allt blir rätt i en
sådan här situation, att respektera andra
kulturers kunskap. För Uppsala universitet har det varit betydelsefullt att
förklara vilken roll kranierna haft för
undervisningen inom olika discipliner,
säger Marika Hedin, chef vid Museum
Gustavianum.
Överlämnandet av kranierna inleddes med en ceremoni där Anne-Marie
Coeroli-Green och Mathilde Taupotini från Te Tupuna, Te Tura samt Marika
Hedin och Anne Ingvarsson Sundström,
antikvarie och forskare vid Uppsala universitet, deltog.
– Hela ceremonin då kranierna gjordes i ordning för sin resa var väldigt fin
och mycket känslosam. Jag fick en försmak av hur betydelsefullt det var för organisationen att ”ivi”(förfäderna) skulle

få komma hem, säger Anne Ingvarsson
Sundström som också var med på den
långa resan till Franska Polynesien i
södra Stilla havet.
– Jag åkte med för att h
 jälpa
organisationens representanter
med det praktiska kring själva
utförseln, men också för att dokumentera hela repatrierings
processen. Vi mottogs på Papeetes flygplats av glada människor
som överöste oss med blomsterkransar. Alla inblandade gjorde sitt yttersta
för att jag skulle ha det bra och få vara
delaktig i alla ceremonier, berättar Anne
Ingvarsson Sundström.
Det finns många organisationer i Franska

Polynesien som är angelägna om att lyfta
fram gamla traditioner, men alla är inte
överens om hur arbetet ska gå till. Samarbetet med Marquesasöarna har dock
varit relativt okomplicerat.
– Vi ville låta representanterna från
Te Tupuna, Te Tura leda arbetet med
själva överlämningen och så mycket som
möjligt följa deras traditioner. Riksför-

Marquesasöarna är ett av fem
territorier i Franska Polynesien som
ligger i södra Stilla havet.
KARTA: WIKIMEDIA COMMONS

bundet för Sveriges museer har även
bett oss att formulera principer och
arbetsgång för repatrieringsärenden,
något vi håller på med just nu, s äger
Marika Hedin.
Birgitta Sinder Wilén

n Verksamhetsplanen för 2016 fast-

foto: josefin svensson

Verksamhetsplan
fastställd för 2016

Eva Söderman, chef för studieoch karriärvägledningen, är projekt
ledare för ”Studentvolontär i Uppsala”.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

ställdes av konsistoriet i början av
juni. Planen innehåller bland annat
satsningar på fler meriteringstjänster, gränsöverskridande forskning
och öronmärkta medel för att stärka
forskningen vid Campus Gotland.
Universitetet har även fått ett utökat
uppdrag vad gäller lärarutbildningar och utbildningar inom vårdyrken.
Det blir fortsatt riktade satsningar
på de språkämnen som universitetet
har ett nationellt ansvar för och höjt
anslag till Språkverkstaden.
Verksamhetsplanen finns
att läsa i sin helhet under rubriken
”Verksamhetsplanering och
uppföljning”på regler.uu.se.

Volontärarbete
uppmuntras i unikt projekt
Speldesign först
med kandidatprogram
på engelska
n Kandidatprogrammen i spelde-

sign och grafik, speldesign och programmering samt speldesign och
projektledning blir de första programmen på grundnivå att genomföras på engelska. Utbildningarna
beräknas starta hösten 2016.
– Det är naturligt att det är just
vår efterfrågade utbildning i speldesign som blir först med grundutbildning helt på engelska. Spelutveckling sker globalt och institutionen
för speldesign har redan många
internationella samarbeten och
personal från olika delar av världen,
säger rektor Eva Åkesson.

Förlängd tidsplan
för Gemensam lön
n Ungefär hälften av universitetets

anställda får i dag sin lön via den
universitetsgemensamma lönefunktionen. I slutet av juni beslutades det att tidplanen för genomförandet av projektet skulle förlängas
till att gälla hela 2016. Den nya planen ger utrymme för förbättringar
av lönesystemet Primulas funktioner, användarvänlighet och kapacitet innan nya institutioner och
enheter ansluts. Under hösten kommer även en halvtidsutvärdering
att genomföras. Beslut om när olika i nstitutioner ska anslutas fattas
i dialog mellan prefekt, vicerektor
och personaldirektör.

I oktober lanseras ”Student
volontär i Uppsala” med målet
att fler studenter ska engagera
sig ideellt vid sidan av studierna.
Projektet är det första i sitt slag
vid ett svenskt lärosäte och ingår
som en del i samverkansprojektet
”Den goda staden”.
– I universitetets mål och strategier
lyfts det fram att våra utbildningar ska
ge människor möjligheter att tillägna sig
kompetenser och verktyg för att bidra till
en bättre värld. Det här projektet verkar i samma anda, säger Eva Söderman,
chef för studie- och karriärvägledningen vid Uppsala universitet.
Inom det anglosaxiska kulturområdet finns en omfattande tradition av

volontärarbete och det är vanligt att
volontäruppdrag organiseras vid lärosätena. I Sverige har universitet och hög
skolor däremot inte tagit en aktiv roll i
förmedlingen av volontäruppdrag och i
det nationella nätverket för chefer vid
studentavdelningar känner man inte till
några motsvarande aktiviteter vid andra
lärosäten.
– Genom det här projektet vill vi aktivt stödja och uppmuntra studenters
engagemang och underlätta kontakterna
med de ideella organisationer som finns
i Uppsala, säger Eva Söderman.
Hon menar att volontärarbete är ett
sätt för studenter att utveckla intressen
och vidga sina nätverk. Det kan också
vara värdefullt i kontakter med fram
tida arbetsgivare och ge internationella

studenter möjligheter att hitta vägar in
i det svenska samhället vid sidan av student- och nationslivet.
Just nu pågår arbetet med en webbportal som ska vara färdig i oktober. Projektet drivs i samarbete med Centrum
för ideellt arbete, en organisation för föreningar som samverkar med bland annat Volontärbyrån i Uppsala.
– Volontärbyrån har en central roll.
Det är de som ska driva webbportalen
där uppdragen förmedlas. De bidrar också med kunskap kring ideellt arbete och
har kontakt med andra organisationer i
Uppsala, säger Eva Söderman.
Josefin Svensson

Projektet lanseras onsdagen den
14 oktober, läs mer på www.uu.se.

Ny resebyrå för tjänsteresor
Lingmerths Resebyrå är sedan
i somras universitetets nya rese
byrå för tjänsteresor. Bytet av
resebyrå innebär bland annat en
ny inloggning till onlinebokningen och ett nytt telefonnummer för
personlig service.
Det var Lingmerths resebyrå som vann
universitetets upphandling av resebyråtjänster där fyra anbud kom in. De tar
över efter American Express som tidigare hanterat medarbetarnas tjänsteresor.
– Den offentliga världen vi lever i förutsätter att vi konkurrensutsätter det vi
köper och upphandlingen var en planerad
åtgärd. Vi måste regelbundet göra upphandlingar för att ge nya aktörer möj-

ligheter att erbjuda sina tjänster, säger
Thomas Davidsson, controller vid avdelningen för ekonomi och upphandling.
Avtalet med Lingmerths gäller sedan den 18 juli. Under sommaren har
bland annat resenärsprofiler kopierats
från American Express till Lingmerths,
vilket innebär att en stor del av informationen inte behöver uppdateras.
Vissa uppgifter, som födelsedatum och
passnummer, behöver dock fyllas i igen
eftersom de omfattas av personuppgifts
lagen och därmed inte kan lämnas ut från
American Express.
– Det ska inte behöva bli så stor skillnad rent praktiskt för den enskilde resenären. Lingmerths har ett team på cirka
femton personer som jobbar mot oss och

de är vana vid den här typen av organisation, säger Thomas Davidsson.
Lingmerths har sitt huvudkontor i
Nässjö och kontoret som arbetar med
universitetet finns i Linköping. De förändringar som blir märkbara för resenärerna är en ny ingång till onlinebokningen, en ny e-postadress och ett nytt
telefonnummer för personlig service.
Arbetet med att starta en resebokning
online pågår och information kommer
att läggas upp på medarbetarportalen
när det är möjligt att använda tjänsten.
Josefin Svensson

För frågor och bokningar, kontakta
Lingmerths på tel: 010 - 122 68 88 eller
e-post: uu@lingmerths.se
Universen 4 — 2015
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”Alla drömmer
om ett nytt kök”
Från fackskola för huslig ekonomi till institutionen för kostvetenskap

Fackskolan för huslig ekonomi grundades av Johan
August Lundell, professor i slaviska språk. Skolans första föreståndarinna, Ida Norrby, kom att sätta sin prägel
på verksamheten vars uppgift var utbilda lärarinnor för
barnavård, skolkök och textilslöjd samt ekonomiföreståndarinnor för storhushåll. Utbildningen var i första
hand praktisk inriktad. Den blev en del av universitetets verksamhet först 1977 när alla kurser inom lärarutbildningen blev universitetsämnen. Forskarutbildningen vid institutionen startades 1991.
– Vi har en lång utbildningstradition men en ganska
kort forskartradition. Men vi har alltid varit ett tvär
vetenskapligt ämne med en naturvetenskaplig anknytning framför allt inom grundutbildningen, säger Ylva
Mattson Sydner.
Forskningen har dock en mer samhällsvetenskaplig inriktning och institutionen tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten.
Skolan hade under nära 100 år sina lokaler på Trädgårdsgatan i Uppsala, men flyttade i mitten av 80-talet till Wallenberglaboratoriet på Dag Hammarskjölds

Då var man inriktad
på att husmödrarna
skulle lära sig att laga
näringsriktig mat för att
undvika undernäring.
10
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Foto från Fackskolan
taget under mellankrigstiden.
Kommentaren ”Småttingar får ans
och vård” står noterad på baksidan.

väg för att sedan lokaliseras till Biomedicinskt centrum
2008. När man besöker institutionen kan man fortfarande förnimma forna tiders elever och lärare. Husgeråd och serviser visas upp i glasskåp längs väggarna i korridorerna och många möbler är av äldre snitt.
Undervisningsköket och labbet med små individuella bås som används vid sensoriska studier är däremot
toppmoderna.
– Många av lärarinnorna har donerat sina tillhörigheter till institutionen och vi försöker använda så
mycket av det som vi kan, säger Ylva Mattson Sydner.
Ida Norrby finns representerad i form av ett porträtt på väggen. Hon har haft en viktig roll för institutionen och var, liksom många av de andra kvinnliga lärarna under 1900-talets första hälft, starkt engagerad
i samhällsutvecklingen och matens betydelse för hälsan. Genom att nå husmödrarna med moderna kunskaper och insikter ville man förändra samhället. Det
var därför viktigt att de senaste forskningsrönen skulle avspeglas i undervisningen.
– Då var man inriktad på att husmödrarna skulle
lära sig att laga näringsriktig mat för att undvika undernäring. I dag är forskning och undervisning mer inriktad på hur vi ska undvika övervikt, även om vi också
studerar undervikt inom till exempel äldreomsorgen,
säger Ylva Mattson Sydner.
Forskningen vid institutionen är samlad i två huvud

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

– Vilka här i lokalen drömmer om ett nytt kök? Alla
drömmer om ett nytt kök, trots att vi tillbringar allt
mindre tid i köket och vid middagsbordet.
Med de orden inledde journalisten Ulrika Knutsson
sitt invigningsanförande när institutionen för kost
vetenskap firade 120 år med ett jubileumssymposium
i våras. Under dagen gav en rad föreläsare olika perspektiv på institutionens historia, som på många vis
speglar även samhällets utveckling.
– Vi måste komma ihåg att när verksamheten startade upp i slutet av 1800-talet var det väldigt knappt
med mat i Sverige. Många var undernärda och utbildningens fokus låg på att utbilda människor i näringslära och i hur man tog hand om barn och hushåll, berättar Ylva Mattson Sydner, prefekt vid institutionen
för kostvetenskap.

FOTO: ELLEN CLAESSON

I februari 1895 slog Fackskolan för
huslig ekonomi upp sina dörrar
för att utbilda hushållslärare och
ekonomiföreståndare. I dag ligger
institutionens fokus fortfarande på
mat och måltiden, om än i ett annat
sammanhang än för 120 år sedan.

Ylva Mattson
Sydner, prefekt vid
institutionen för
kostvetenskap.
I bakgrunden syns
några av de
många föremål
som donerats till
institutionen av
tidigare lärarinnor.

områden: dietetikens kommunikation och den offentliga måltiden. De pågående projekten handlar bland
annat om skolmåltiden, följsamhet till ordinerade kosttillägg och rågbrödskvalitet. Ett annat forskningsområde är mat och maskulinitet där normer och värderingar studeras.
– Historiskt sett har mat alltid betraktats som kvinnans område men det här är på väg att förändras. Maten
är fortfarande väldigt viktig för oss och är i dag mer en
del av vår identitet. Generellt sett har allmänheten också en högre kunskapsnivå än tidigare och i ntresset för
mat är för närvarande mycket stort, säger Ylva Mattson Sydner.
Josefin Svensson

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT
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Det toppmoderna undervisningsköket används främst under kursen ”Livsmedelsvetenskap och matlagningsteknik” som
de flesta studenter läser under termin två. Från vänster: Sofia Hellsten, Emil Olsson, Anna Klamfeldt och Helena Skatt.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Ida Norrby höll i Fackskolans verksamhet under
nära 40 år. Hon blev medicine hedersdoktor vid
Uppsala universitet 1927.

Första upplagan av Hemmets kokbok utkom
1903 på initiativ av Ida Norrby. Hennes kokbok
ansågs vara mycket modern för sin tid med
tydligt angivna ingredienser och tillagnings
anvisningar.

Sensorik är ett vetenskapsområde där man använder olika sensoriska metoder för att
med hjälp av våra sinnen till exempel ta reda på hur mat upplevs av olika människor.
I sensoriklabbet finns bås för provsmakning u
 trustade med värmeplattor för att hålla
maten varm i samband med testerna. Till höger Karolin Bergman, doktorand.
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forskning

Rörbo i Sala kommun
på morgonen
den 3 augusti 2014.
Då var branden ännu
inte under kontroll.

Ny kunskap
efter branden
Det är drygt ett år sedan
Sveriges största skogsbrand
på åtminstone 65 år bröt ut
i Västmanland. Branden
spred sig snabbt och drygt
1 000 personer fick evakueras. Nu används erfarenheter från branden i ny forskning om krisberedskap.
– Jag brukar säga att vi måste hitta de
politiska entreprenörerna som är kunniga i sakfrågan och som förstår sig på sin
organisations byråkrati. De personerna
måste hitta de innovativa sätten att skapa ett brett engagemang och implemen12
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tera en läroprocess om krishantering och
krisberedskap, säger Daniel Nohrstedt,
forskare vid statsvetenskapliga institutionen och knuten till det tvärvetenskapliga
Centrum för naturkatastroflära.
Han arbetar med en studie om hur samverkan fungerade under skogbranden i
Västmanland, i samarbete med Örjan
Bodin vid Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet.
– Samverkan är grundbulten i hanteringen av komplexa samhällskriser. Ingen
enskild organisation kan hantera den här
typen av händelser på egen hand. Samtidigt finns det en risk att krisberedskapen blir en ensamsegling inom organisationer när uppmärksamheten går ner.
Det betyder inte att politiker och andra

beslutsfattare struntar i krisberedskap,
men det är trots allt bara en del av organisationernas verksamhet.
Som underlag till studien gjordes en
enkät som skickades ut till 129 personer
med strategiskt viktiga uppdrag under
krishanteringen. Svarsfrekvensen låg på
92 procent och ungefär hälften av de tillfrågade uppger att de ägnar ingen eller
en mycket liten del av sin arbetstid åt
krisberedskap. Samtidigt pågår ett ständigt arbete för att stärka beredskapen.
– Vi vet från tidigare forskning att
kommunerna har lärt sig utveckla sin
krishanteringsförmåga avseende översvämningar genom nätverk med andra
kommuner. De har lärt sig av andras erfarenheter, säger Daniel Nohrstedt.
Av enkäten framgår att de inblanda-

de tycker att samverkan har fungerat
bra när det gäller att hitta rätt samarbetspartners och identifiera mål för samverkan. Däremot är de inblandade mindre nöjda med hur organisationerna har
delat information mellan sig under krishanteringsarbetet. Det var även svårt att
åstadkomma en gemensam bild av hur
krisen utvecklades.
– Vi behöver bygga en generell krishanteringsförmåga hos de individer som
kan bli inblandade i att hantera samhällskriser. Det har växt fram en ny profession, krishanteringsexperter, men en stor
del av de som hamnar i stormens öga är
inte experter, säger Daniel Nohrstedt.
Enkätsvaren visar att 32 procent inte
hade någon tidigare erfarenhet av större
kriser. Krisplanering och beredskaps
planer är viktiga men forskningen visar
samtidigt att förhandsplanering ofta
fungerar dåligt när det hettar till på riktigt.
– Man kan skilja på hårdvara som
till exempel lagstiftning, krisplaner och
material, och mjukvara som är förutsättningar för samverkan. Det är viktigt att
ägna tid åt mjukvaran mellan kriserna, alltså att regelbundet ha erfarenhetsutbyte,
utbildning och öva samverkan mellan
olika organisationer och olika typer av
krisscenarion, säger Daniel Nohrstedt.

Anders Berndt

f orskare trott att personer med
social fobi har för låga mängder av
signalämnet serotonin. En s tudie
från institutionen för p
 sykologi visar
dock att det förhåller sig p
 recis
tvärtom. Personer med social fobi
tillverkar för mycket serotonin.
Ju mer serotonin som tillverkas,
desto räddare är patienterna i
sociala situationer. Upptäckten är
ett stort steg framåt när det gäller
att kartlägga förändringar i hjärnans
kemiska budbärare hos personer
som lider av ångest.

Rättsligt skydd
för sambor
n Vad har man för rättsligt skydd

som sambo? I avhandlingen ”Att leva
som sambo” undersöker juristen
Kajsa Walleng vilket rättsligt skydd
sambor omfattas av i samband med
att förhållandet upplöses genom
separation eller dödsfall. Hon menar
att levnadsformen sambo är här för
att stanna och att det är dags att anpassa det rättsliga skyddet för sambor så att det blir mer i takt med sin
tid. Studien visar att andelen sambor
numera uppgår till cirka 40 procent
av samtliga sammanlevande par,
vilket i reella tal motsvarar cirka 1,8
miljoner individer.

Lovande resultat för
diabetesbehandling

FOTO: MATTON

n I en ny studie från Uppsala universitet har forskare framgångsrikt
använt antiinflammatoriska cytokiner för behandling av typ 1-diabetes.
Studien visar att om diabetessjuka
möss fick det antiinflammatoriska
proteinet interleukin-35 gick sjuk
domen tillbaka eller botades genom
att hålla en normal blodsockernivå
och immuntolerans. Typ 1-diabetes
är en kronisk sjukdom som gör
patienten beroende av dagliga
injektioner av insulin. I Sverige
diagnostiseras ungefär två nya
sjukdomsfall om dagen.

Expedition på Grönland
n En månadslång expedition till

Grönland genomfördes i juli och
augusti i ett samarbete mellan
Uppsala universitet och Polarforskningssekretariatet. Syftet är att öka
kunskapen om hur ryggradsdjurs
funktion och anpassning har påverkats av övergångar mellan land och
vatten under evolutionen. Forskarna
har undersökt och samlat material på östra Grönland, där tidiga
landlevande fyrfotadjur (så kallade
tetrapoder) upptäcktes av svenska
forskare på 30-talet.

Livets träd är en buske
Nya arter bildas när en utvecklingslinje delar sig. Därför beskrivs arters släktskap ofta i form
av ett ”livets träd” där varje gren
är en art. Nu visar forskare vid
Uppsala universitet att evolutionen är mer komplicerad än så och
att trädet snarare liknar en buske.
För mindre än ett år sedan rapporterade
ett konsortium av ett hundratal forskare
att släktskapet mellan alla större grupper av fåglar hade kartlagts genom att
hela arvsmassan hos ett 50-tal fågelarter
analyserats. Två av forskarna, Alexander
Suh och Hans Ellegren vid Evolutionsbiologiskt Centrum, har gått vidare och
analyserat fåglarnas arvsmassa på ett nytt
sätt med hjälp av så kallade ”hoppande
gener”. Deras resultat ger en delvis annan bild av släktskapet.
– Vi kan se att den mycket snabba
utvecklingen av olika fågelsläkten när
dinosaurierna dog ut för cirka 65 miljoner år sedan innebar att arvsmassan
inte ”hann med” att dela upp sig i separata linjer vid artbildningen, säger Hans
Ellegren, professor i evolutionsbiologi.
Anledningen är att evolutionen tog
snabba kliv och många arter bildades
på kort tid. När det sker kan olika delar av arvsmassan ge skilda bilder av
släktskapet. Fenomenet har tidigare för-

Foto: Alexander Suh

n Utifrån tidigare studier har

Arters släktskap beskrivs ofta i form av ett ”livets träd”. Nu visar forskare att trädet
snarare liknar en buske.

klarats teoretiskt och beror på att den
genetiska v
 ariationen förs vidare från
en art till nästa. Om nya arter därefter
snabbt b
 ildas kan slumpen avgöra v ilka
ursprungliga genetiska varianter som
hamnar i vilken utvecklingslinje. Fenomenet kallas ofullständig linjesortering.
Genom att använda de hoppande ge-

nerna, eller så kallade repetitiva element,
har Uppsalaforskarna sett att till exempel
en gök kan vara mer släkt med en kolibri
än med en duva i en del av arvsmassan,
medan det motsatta förhållandet gäller
i en annan del. Studien gav åtskilliga exempel som bekräftade fenomenet.
Annica Hulth

4 frågor till Erik Ingelsson
professor i molekylär epidemiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper

”Drygt tre miljoner gjorde
testet de första tre dagarna”
Vad är sannolikheten att du
lever om fem år? Det upp
märksammade Ubble-testet kan
ge svar. Erik Ingelsson är en av
forskarna bakom testet, som
bygger på en stor epidemiologisk
studie av vilka faktorer som
påverkar livslängden.
Var ni förberedda
på det stora intresset?
– Vi hade
nog trott på 100 000
besökare i bästa fall,
men inte miljoner.
Drygt tre miljoner
gjorde testet de första tre dagarna från
fredag till söndag. Ef- Erik Ingelsson
ter det några tusen om
dagen. Det var ett extremt intresse första
veckan som sedan har minskat successivt
under sommaren.

1
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Kemin bakom social fobi

2

Är ni nöjda med
mediebevakningen?
– Mestadels, men som van-

ligt varierar det. Rubriken ”dödstestet”
gillade jag till exempel inte. Men vi fick
ut vårt budskap i alla stora i nternationella
medier som CNN och The Guardian.
Jag hann faktiskt inte följa upp det som
skrevs eftersom jag dels var överhopad
med intervjuer och dels mitt i en flytt
till USA men det jag har sett har varit
övervägande positivt.
Och vilket budskap ville ni
nå ut med?
– Att enkla frågor som självskattning av hälsan eller gånghastighet
var mest träffsäkra när det gällde att förutsäga risken att avlida de närmaste fem
åren. Som enskild individ kan man genom att fylla i svar på olika frågor både
få en uppfattning om sin hälsa och vidta
vissa åtgärder. Huvudsyftet med forskningsartikeln var att titta på olika faktorer kopplade till död, men det var framför allt testet som intresserade medierna.

3

4

Kommer du att gå vidare
med det här?
– Jag funderar på olika upp-

följningsstudier och har bland annat haft
möten här på Stanford där jag nu är gästforskare. Vi kan göra liknande studier
med längre uppföljningstid, vi kan inkludera fler mått, till exempel genetiska faktorer, och undersöka andra populationer
i andra länder. Vi kan o
 ckså j obba vidare
med vilka av hälsofaktorerna som är påverkningsbara och lätta att implementera.
Annica Hulth

Ubble-testet
synliggör forskningen
n Erik Ingelsson och Andrea Gannas har

undersökt samband mellan mer än 650
olika socioekonomiska, biologiska och
psykologiska hälsofaktorer i den brittiska biobanken UK Biobank (en brittisk
studie av cirka 500 000 personer). Studien publicerades i The Lancet i juni och
då släpptes även testet.
Gör testet på www.ubble.co.uk
Universen 4 — 2015
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Fiskliv
i Östersjön
Annica Hulth
foto Mikael Wallerstedt
Text

14

Vid forskningsstationen Ar på
Gotland samlas forskare och
studenter från olika länder för att
studera fisklivet i Östersjön. Hur
påverkas till exempel fiskarnas
beteende av koldioxidutsläpp
eller mikroskopiska plastbitar
som släppts ut i vattnet?
n knapp timmes bilfärd från
Campus Gotland ligger forskningsstationen, som är ett nav för
forskning om Östersjön. Läget
är det bästa tänkbara, inte långt
från sötvattensjön Bästeträsk och
med havet bakom knuten.
När vi kliver in i laboratoriet
pågår flera forskningsstudier. I
inomhusbassänger och akvarier
simmar gäddyngel, abborryngel
och kantnålar. Här studeras hur
olika fiskarter beter sig och hur
dessa beteenden påverkas av
miljöförstöring eller klimatförändringar.
– Det finns stor potential.
Forskarna kommer hit i kortare perioder, från en
vecka till två månader. Vi tar också emot fler och fler
examensarbetare och masterstudenter, berättar Gunilla
Rosenqvist, som är professor i beteendeekologi och
Östersjöregionsamverkare.

KANTNÅLSFISKAR
Kantnålar är en av de
vanligaste fiskarna i
Östersjön. Här deltar de
i experiment om fortplantning och halvsyskons konkurrens
med varandra.

Havsvattnet pumpas in i laboratoriet via två vattenledningar, en med djupvatten från 30 meters djup och
en med ytvatten från sex meters djup.
I kantnålarnas bassäng vajar gröna presentsnören i
vattnet. Det är ett sätt att återskapa ålgräsängarna där
många fiskar reproducerar sig– som en havets barnkammare på havsbotten.
– Kantnålar är vanliga fiskar i Östersjön, men de är
svåra att upptäcka eftersom de är så små och nästan
ser ut som ormar. Många som kommer hit tror att det
är yngel, säger Josefin Sundin. Hon studerar klimatförändringars påverkan på beteende och är forskare
vid Uppsala universitet.
Snart ska kantnålarna mätas av gästforskaren Mario
Cunha från Portugal, som ska vara här i två månader. I
fokus för experimenten står kantnålarnas speciella sätt
att fortplanta sig. Honorna ger ägg till hanarna som de
sedan bär i en ficka på magen.
– Vi studerar vad som händer när
hanarna får ägg från olika mammor, om
halvsyskonen konkurrerar med varandra
och om det påverkar deras tillväxt. Vi studerar också den sociala miljön i bassängen och hur det påverkar både hanar och
honor.
I ett rum längre bak i lokalen jobbar
Oona Lönnstedt. Hon forskar på abborroch gäddyngel och hur mikroplaster påverkar deras beteende och utveckling.
Mikroplasterna är pyttesmå partiklar på
90 mikrometer. De går inte att se med blotta ögat, men forskarna märker e ffekterna.
– Bara förra året pumpades 40 ton plast
Universen 4 — 2015
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Gunilla Rosenqvist
och Josefin Sundin
förbereder ett akvarium
för gäddyngel.
Här ska man studera
havsförsurningens
påverkan på gäddorna.

ÅTERSKAPAR HAVETS
BARNKAMMARE
Forskarna Josefin Sundin
och Mario Cunha kikar
in i ett akvarium fullt av
kantnålar, en av de
vanligaste Östersjö
fiskarna.

Oona Lönnstedt
tittar till de abborroch gäddyngel som
används i hennes
forskning om mikroplaster. ”Bara förra
året pumpades 40
ton plast in i Östersjön.”

Gunilla Rosenqvist skulle gärna ta emot fler forskare och studenter
på forskningsstationen – och inte bara biologer.

in i Östersjön och vi har precis börjat förstå v ilka e ffekter
det har på djuren. Inte bara att de äter det utan att
det påverkar deras utveckling, beteende och l uktsinne
negativt säger Oona Lönnstedt.
I lupp ser hon hur ynglen reagerar på dofter. Sådant
som de normalt skulle reagera på, till exempel lukten
av rovfiskar, ger nu ingen reaktion. De söker inte skydd
och gömmer sig inte – vilket förstås har stor påverkan
på artens överlevnad.
– Vi vet att abborrbestånden har gått ned de senaste
20 åren samtidigt som plasterna ökar i Östersjön. Och
det är just i yngelstadiet som abborrarna försvinner,
säger Oona Lönnstedt.
Hon är forskare i marinbiologi vid Uppsala universitet och Kungliga vetenskapsakademien och har varit
på Ar i två månader under våren.
– Det är en jättebra forskningsmiljö, och stationen
har verkligen en enorm potential.
I rummet bredvid studerar Josefin Sundin gäddor
och havsförsurning. Akvariet fylls med vatten från två
rör och är indelat i två delar så att man kan se vilket
vatten fiskarna föredrar.
16
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Vi vet att abborr
bestånden har gått
ned de s enaste 20 åren
samtidigt som plasterna
ökar i Östersjön.
Gäddorna exponeras för koldioxid, genom att det tillsätts i vattnet. Sedan filmas deras aktivitet – hur snabbt
eller långsamt de simmar.
– Havsförsurningsstudier är ett ganska nytt område.
Man vet mer om försurning i sjöar. När vi släpper ut
koldioxid i luften löses en del upp i havet, vilket gör
det surare, berättar Josefin Sundin.
– Gäddor och abborrar har minskat i Östersjön på
senare år men det beror förmodligen framför allt på
fisketrycket och brist på lämpliga miljöer där de kan
reproducera sig.
Forskning om klimatförändringar handlar till stor del

om hur haven kommer att se ut i framtiden. Genom
att tillsätta koldioxid kan hon testa hur det påverkar
fiskarnas luktsinne, aktivitet och tillväxt.
”Nu är det fika”, ropar någon. Det är dags att ta en
paus och samlas kring det stora bordet i köket. Gunilla
Rosenqvist dukar upp bullar och kakor. Hon varvar
jobbet som Östersjöregionsamverkare med tjänsten
som professor i beteendeekologi vid Norges teknisknaturvetenskapliga universitet i Trondheim.
– Forskningsstationen behöver användas mer och av
fler än biologer. Här finns stora möjligheter för möten
och kurser i olika ämnen, säger hon.
Det finns en ansökan om att området runt forskningsstationen ska utses till ett skyddat Natura 2000-område och kanske nationalpark. Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i EU. Om det blir så hoppas
hon att det kan bli ett kunskapscenter på Ar vid sidan
av forskningsverksamheten.
– Gotland har den längsta kustlinjen mot Östersjön.
Här kan vi studera problemen, men också bidra till lösningar. Till exempel hur man kan skapa fler jobb som
på ett hållbart sätt använder naturen. l

SAMVERKAN
FOTO: mikael wallerstedt
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Vad har du
lärt dig?

Patricia Wieland (till vänster), chef för WNU, och Adriana Clark, chef vid Excelon Nuclear
och deltagare i sommarskolan. Michael Österlund, lektor i tillämpad kärnfysik, (till höger) var
med och arrangerade sommarskolan.

Kärnkraft kräver
bred kompetens
Kärnkraft och ledarskap var temat
för en sex veckor lång sommarskola i Uppsala, med deltagare
från 36 länder.
– Behoven av utbildning är
stora, konstaterar Michael Österlund, lektor i tillämpad kärnfysik.
Sommarskolan arrangeras av branschorganisationen World Nuclear University (WNU) och har de senaste sex åren
getts i Oxford. I år gavs den i samarbete
med avdelningen för tillämpad kärnfysik
vid Uppsala universitet.
På schemat stod gruppövningar och
föreläsningar med industriledare, forskare
och industriexperter. Ett v iktigt inslag var
studiebesök vid svenska kärnkraftverk,
kärnbränsletillverkare, Skandionkliniken
och SKBs Äspölaboratorium för slutförvar.
– Sverige är en bra plats för en sommarskola av detta slag eftersom vi har
ett väl utbyggt kärnkraftsystem. I det avseendet kan Sverige stå som modell för
hur länder som nyetablerar kärnkraft kan
organisera verksamheten. Här finns alla
delar – från tillverkning av kärnbränsle
till slutförvar av kärnavfall, säger Michael
Österlund.
Han och kollegan Karin Persson är medarrangörer och har ansvarat för bland annat det tekniska programmet. De jobbar
vid avdelningen för tillämpad kärnfysik

och Nanss (Nordic Academy for Nuclear
Safety and Security), som ger uppdragsutbildningar inom kärnkraftsområdet.
När Universen kommer på besök har
de 68 kursdeltagarna samlats i en konferenslokal på Clarion Hotel. Vissa kommer från etablerade kärnkraftsländer och
andra från länder som inte har byggt ut
kärnkraft men funderar på det.
Adriana Clark är chef på Exelon
Nuclear, det största kärnenergibolaget
i USA, och det här är första gången hon
besöker Europa.
– Jag har lärt mig mycket om den globala kärnkraftsindustrin och om andra
länder och deras expertis. Det är fantastiskt att få nya vänner från hela världen,
det är något som inte händer så ofta.
Utbildningen har getts i elva år, i samarbete mellan industrin och akademin.
Syftet är att utbilda framtidens ledare
inom kärnkraftsbranschen.
– Vi fyller ett utbildningsgap, säger
Patricia Wieland, som är chef för WNU.
Ledare i den här branschen måste ha en
bred förståelse för vad som händer i världen och kommunicera med andra länder
och multinationella företag. Kärnkraftsbranschen är inte lokal – den är global.
Sommarskolan tog inte bara upp tekniska aspekter av kärnkraft utan även
ledarskap, juridik, ekonomi, psykologi
och internationell lagstiftning.

– Det ligger helt i linje med hur vi vill
jobba i Nanss, säger Karin Persson.
Nanss är en tvärvetenskaplig kompetensplattform inom det kärntekniska området, som är placerad vid avdelningen
för tillämpad kärnfysik. De arbetar med
utbildning och fortbildning för yrkes
verksamma inom det kärntekniska området. Idag bidrar de framför allt med
kompetens inom kärnfysik men de vill
öka samarbetet med andra fakulteter.
– Runt om i världen finns gott om
tekniska högskolor som erbjuder kurser
i kärnkraftsteknologi, men de har inte
de där andra strängarna på sin lyra som
Uppsala universitet har, säger Michael
Österlund.
Annica Hulth

Sommarskola i samarbete
med industrin
n WNU Summer Institute för framtida

ledare inom kärnkraftsbranschen gavs
i år för elfte gången. Totalt har 800 personer från 70 länder utbildats. Bakom
WNU står organisationerna Word Nuclear Association (WNA), International
Atomic Energy Agency (IAEA), Nuclear
Energy Agency (NEA) och World Association of Nuclear Operators (WANO).

Maria
Strömqvist,
Westinghouse
i Västerås:
– Jag arbetar
med elkraft vid de
svenska verken.
Här har vi fått lära
oss om allt ifrån
gruvdrift och uranbrytning till bränsle
och förvaring. Jag har fått många
intryck från hela världen, både vilka
gemensamma utmaningar vi har och
vad som skiljer oss åt. Jag har fått
breddad kunskap och influenser från
andra hur de tänker och hur de löser
problem. Det är jättenyttigt att vidga
vyerna.

Vivek Maradia,
masterstudent från
Indien:
– Jag är intresserad av alla olika
aspekter av kärnkraftsteknologin.
Det finns mycket att
lära av de andra, vi
är ju 68 personer från 36 olika länder
som kan berätta om forskningen i våra
hemländer. I Indien finns det i dag 21
kärnkraftverk så vi behöver mycket
kunskap.

Satoko
Kanazawa,
The Kansai Electric Power, Japan:
– Jag har lärt
mig mycket om
betydelsen av
internationella
kontakter och varför kärnkraftsenergi är viktigt i andra
länder. I Japan är det angeläget att få
allmänhetens acceptans. Vi behöver
förklara värdet av att behålla kärnkraften. Vi har inte så mycket egna
naturresurser som kol och olja och inte
heller så mycket förnybar energi.

Edvard
Obbard,
Ansto,
Australien:
– De flesta
arbetar i ett fack,
för min del är det
forskning och
utveckling. Det
här är en möjlighet att förstå resten av
industrin. Jag kommer från Australien
och vi har inget kärnkraftprogram så
det är väldigt bra att möta personer
som faktiskt driver reaktorer. Själv
arbetar jag vid en forskningsreaktor.
Om vi ska bygga ut kärnkraft är en
politisk fråga, men det diskuteras
i alla fall.
Universen 4 — 2015
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till sist
namn som nämns
n Professorerna Otto Cars,

Mats Leijon och Kerstin Sahlin
har tilldelats H.M. Konungens
medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band för förtjänstfulla insatser. Kungen delade ut
medaljerna vid en ceremoni på
Stockholms slott den 16 juni.

n Anita Staaf och Eva Hov
stadius, universitetsadjunkter
vid institutionen för folkhälsooch vårdvetenskap, har fått
sjuksköterskestudenternas
pedagogiska pris. Priset delas
ut en gång per år med syftet
att belysa och uppmärksamma
goda exempel i undervisningen.
n Dan Larhammar, profes-

sor i molekylär cellbiologi,
har utsetts till ordförande för
Kungliga Vetenskapsakademins
kommitté för skolfrågor samt till
tredje vice preses till och med
den 30 juni 2018.

FOTO: STAFFAN CLAESSON

n Lena Claes-

son-Welsh,
professor i
medicinsk biokemi, är sedan
den 1 juli Site
Director för
SciLifeLab i Uppsala. Som del
av SciLifeLabs ledningsgrupp
kommer hon att ha en central
roll för vidareutvecklingen av
centret.

PÅ GÅNG
12/9–8/11. Hur ser en konstnär
på naturvetenskapligt
samlande? Internationell
vandringsutställning på
Evolutionsmuséet. Konstnären
Axel Straschnoy gestaltar ett
skede i vetenskapshistorien
från 1890-talets Patagonien.
Om konflikter, jättetrögdjur och
de insamlade föremålens öden.
Öppet tis–sön kl 12–16.
24/9. En kvart över. Föreläsning
med Moa Sam Holmqvist från
litteraturvetenskapliga institutionen. Karin Boye-biblioteket,
Engelska parken, kl 16.15.
24/9. Leva Fotboll! En föreläsning om supporterskap, kreativitet och identitet. Föreläsare:
Henrik Widmark och Jennifer
Mack. GH Nation kl 17.

n Taija Mäkinen, universitets-

29/9. SciCafé: Hållbar
utveckling. Presentation,
samtal och diskussion om
hållbar utveckling tillsammans
med Lars Rydén, professor
emeritus vid Centrum för
hållbar utveckling. Hamncentralen, Hamnplan 9, kl 18.30.

n Mehran Salehpour, forskare

30/9. En kvart över. Föreläsning med Jon Back från institutionen för informatik och
media. Ekonomikumbiblioteket
kl 16.15.

lektor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi,
har tilldelats Eric K. Fernströms
Svenska Pris 2015.

vid institutionen för fysik och
astronomi, har tilldelats 2015
års ”IBA-Europhysics prize for
Applied Nuclear Science and
Nuclear Methods and Nuclear
Methods in Medicine”.

n Karin Forsberg Nilsson,

professor vid institutionen för
immunologi, genetik och patologi, tillträdde den 1 juli som ny
ordförande i svenska Fulbrightkommissionen.

n Eva Åkesson, Uppsala

universitet rektor, har blivit
hedersdoktor vid University of
Edinburgh.

n Håkan Rensmo, professor vid

institutionen för fysik och ast-

18

ronomi, Lars Tranvik, professor
vid institutionen för ekologi och
genetik, Joakim Nivre, professor vid institutionen för lingvistik och filologi och Carolina
Wählby, professor vid institutionen för informationsteknologi,
har tilldelats Thuréus-prisen.
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10/10. Kemins dag med
tema ljus. Aktivitet för hela
familjen. Museum Gustavianum
kl 12–16.
10/10. Rachmaninov; Vigilia.
Musikalisk dissektion i
Gustavianum med tillhörande
konsert i Uppsala domkyrka.
Museum Gustavianum kl 14.
11/10. Höstskörd i kulturreservatet. Linnés Hammarby kl 10.
11/10. Studentloppet. Alla
studenter och anställda vid
Uppsala universitet och SLU
är välkomna att delta. Spring,
jogga eller gå 5 eller 10 km.
Studenternas IP kl 13. Sista
anmälningsdag 1 oktober.
13/10. SciCafé: Ryssland
– konflikt och identitet.
Presentation, samtal och diskussion om Ryssland med Marina
Henrikson, gästdoktorand vid
Uppsala Centrum för Rysslandsstudier. Hamncentralen, Hamnplan 9, kl 18.30.
16/10. Olof Rudbeckdagen:
Kostens många ansikten.
Grönwallsalen, Akademiska
sjukhuset kl 9. www.medfarm.
uu.se/evenemang/ovriga/rud	
  	
  
beckdagen/
18/10. Den dolda staden.
Arkeologen Joakim Kjellberg
och universitetsguiden M
 ikael
Norrby tar med er bakom
stängsel och ned i gömda
och glömda rum i Uppsala i
sökandet efter stadens och
universitetets historia. St Eriks
torg kl 12 och kl 14.

7/10. Lunchseminarium om
modell för systematiska
utbildningsutvärderingar.
Laborativa lärosalen (10:203),
campus Blåsenhus, von
Kraemers allé 1A, kl 12.30.
Föranmälan senast fredagen
innan seminariet äger rum.

n Lärare och forskare vid Uppsala universitet inbjuds att under en
intensiv konferensdag den 14 oktober dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring undervisning och pedagogisk utveckling. Konferensen är avsedd att vara en ämnes- och områdes
överbryggande mötesplats för ökad samverkan, pedagogisk
meritering och inspiration. Anmälan senast den 25 september via
medarbetarportalen: mp.uu.se. Varmt välkomna!

22–23/10. Nationella likavillkorskonferensen för universitet och högskolor. Mer information: akkonferens.slu.se/
likavillkor2015
22/10. En kvart över. Föreläsning med Mohammad Fazlhashemi från teologiska institutionen. Engelska parken Karin
Boye-biblioteket, kl 16.15.
22/10. TEA-dagen 2015.
 eldag med föreläsningar
H
för universitetets tekniska
och administrativa personal.
Anmälan öppnar den 22/9.
Mer information finns på
medarbetarportalen: mp.uu.se
n Biljetter till West Side
Story. Universitetet sätter upp
musikalen West Side Story
med premiär den 5 november.
Biljetter finns tillgängliga via
ticnet.se. Mer information:
www.uu.se/westsidestory

friskvård
n Träna löpning

och förbättra din löpteknik
Bli en bättre löpare och gör
träningen roligare med mer

kunskaper om träning och
löpteknik. Måndagar och
onsdagar från Svandammen
vid Svettis kl 17.30. Vi tränar
löpteknik, styrka och k
 ondition.
Både nybörjare och mer
avancerade är välkomna.
För mer information:
Leif.Karlsson@fek.uu.se
Friskvårdsträning
på Campus 1477
n Funktionell träning.
Måndagar kl 11.15–12.00, lilla
salen, Campus1477 Science
park. Start 7/9.
n Pilates och mindful. Tisdagar
kl 11–12, lilla salen, Campus1477
Blåsenhus. Start 8/9.
n Gympa. Tisdagar kl 16.30–
17.25, stora salen – halvsal 1,
Campus1477 Blåsenhus.
Start 8/9.
n Zumba. Onsdagar
kl 11–11.45, lilla salen,
Campus1477 Blåsenhus.
Start 9/9.
n Yoga. Fredagar kl 7.15–8.15,
lilla salen, Campus1477 Blåsenhus. Start 11/9.
Frågor? Kontakta
blasenhus@campus1477.se,
www.campus1477.se

Stöd till anställdas efterlevande och
pensionärer från Uppsala universitet

30/9. Åsikt Uppsala. När blir
segregation ett problem?
Paneldebatt om segregation.
V-Dala nation kl 19.
4/10. Visning i tropiska
växthuset. Intendenten visar
sina blommande favoriter i
Uppsalas enda regnskog. Tropiska växthuset, Villavägen 8,
kl 13.

Konferens i
universitetspedagogik

Uppsala universitet utdelar årligen genom ett antal stiftelser en pensionsförstärkning till
efterlevande till anställda vid Uppsala universitet. Den anställde ska ha varit anställd vid Uppsala
universitet vid tidpunkten för pension eller bortgång. Med efterlevande avses änka, änkeman,
sambo, registrerad partner eller barn under 18 år.

	
  

Viss möjlighet finns även för universitetets egna pensionärer att ansöka om pensionsförstärkning.
Universitetet delar också ut begravningshjälp till efterlevande med 25 000 kronor.
För pensionsförstärkning gäller att den sökande skall garanteras en bruttoinkomst motsvarande fyra
prisbasbelopp, vilket för 2015 uppgår till 178 000 kronor. Exempel: En person med 100 000 kronor
i bruttoinkomst kan för år 2015 få en pensionsförstärkning på 78 000 kronor.
För efterlevande barn gäller speciella regler.
Ytterligare information och ansökningsblankett kan fås från Uppsala universitet, Josefin
Borg, Box 256, 751 05 Uppsala, tel. 018-471 1738 eller josefin.borg@uadm.uu.se eller
Katarina Lundstedt, Box 256, 751 05 Uppsala, tel. 018-471 6385 eller
katarina.lundstedt@uadm.uu.se.
Ansökan skall vara personalavdelningen tillhanda senast fredagen den 25 september 2015.

”När jag valdes blev jag den 19:e valda rektorn sedan de nya
reglerna från 1877. Det säger något om traditionen. Att jag är den
första kvinnan – det säger något om att tiderna förändras.”
Rektor Eva Åkesson , vid reccemottagningen i Uppsala den 28 augusti.
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Årets Disapris till Sara Danius
Priset delades traditionsenligt ut av rektor
i samband med Kulturnatten i Uppsala i mitten av september. Enligt juryns
motivering får Sara Danius priset för ett
”medryckande författarskap karaktäriserat av nytänkande och stilistisk säkerhet och för en populärvetenskaplig insats präglad av humor, mångsidighet och
blick för detaljer och samband”.
– Det var en stor och glad överraskning att få beskedet och jag känner mig
hedrad, särskilt när jag tänker på tidigare
pristagare – vilket fint sällskap! Jag har
haft ambitionen att skriva om komp
licerade ting på ett hyggligt tillgängligt vis, som i min bok om 1800-tals
realismen. Och om folk tycker att jag
lyckats, ja, då gläder det mig ju, säger
Sara Danius.
Hon är litteraturhistoriker specialiserad på modernistiska och realistiska författare. Hon har arbetat som litteraturkritiker och är sedan den 1 juni i
år Svenska Akademiens ständiga sekreterare. Sara Danius tog sin grundexamen vid Stockholms universitet, men
läste forskarutbildningen vid Uppsala
universitet.

Snart dags för
personalfest!
n Den 16 oktober är det dags för uni-

versitetets personalfest. Nytt för i år är
att festen hålls på Uppsala Konsert och
Kongress (UKK) i stället för på slottet.
– Den främsta anledningen till att vi
provar UKK är att det får plats fler gäst
er. Det är också möjligt för alla att sitta
i samma rum och vi kan ha den typen
av underhållning vi vill utan att riskera
åverkan på huset, säger Ella Stensson,
projektansvarig för personalfesten.
På UKK ryms 850 gäster och vid
Universens pressläggning hade c
 irka
550 personer anmält sig. Föranmälan
är obligatorisk och kalaset k
 ostar
375 k
 ronor per person. Då ingår en
trerättersmiddag, underhållning av
Wallmans on tour, dans till storband
samt ett dansgolv med DJ.
Frågor? Kontakta:
personalfest@uadm.uu.se
Mer information finns på
medarbetarportalen: mp.uu.se
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Sara Danius, Svenska Akademiens
ständiga sekreterare och
professor vid Stockholms
universitet, har utsetts till
2015 års Disapristagare. Hon
får priset för sitt populärvetenskapliga författarskap.

Sara Danius är får Disapriset bland
annat för sitt ”medryckande
författarskap karaktäriserat av
nytänkande och stilistisk säkerhet”.

– Jag hade en fenomenal handledare,
professor Bengt Landgren, som jag har
mycket att tacka för. Efter disputationen
var jag forskarassistent, så jag har undervisat en hel del i Uppsala.
Har du något särskilt minne från
Uppsalatiden?
– Ja, min disputation, förstås, och
promoveringen. Men mest av allt intressant undervisning, begåvade studenter, promenaderna från stationen
till E
 ngelska parken, strövtåg längs med
Fyrisån, vårpicknick med dry martini i
skuggan under ett träd i Botaniska trädgården.
Josefin Svensson

Populärvetenskapligt
författarskap prisas
n Disapriset är instiftat av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala för att främja populärvetenskapligt författande. Priset delades ut första
gången 2001 och prissumman är på
25 000 kronor. Utmärkelsen är uppkallad efter en fornnordisk mytologisk
kvinnogestalt, Disa, vars klokhet g
 jorde
henne till drottning. Enligt statuterna
ska Disapristagaren företrädesvis ha
anknytning till Uppsala.

Samtal om forskning i Forskarpodden
n Forskarpodden är en ny satsning vid Uppsala universitet med målet att s
 prida
kunskap om forskning och forskare. Varje onsdag, med start den 9 september,
möter två unga programledare en aktuell forskare för att samtala och försöka ge
en begriplig bild av forskningen.
– Podden riktar sig i första hand till unga vuxna för att inspirera och engagera
fler till att vilja satsa på forskning. Men självklart kan alla ha behållning av programmen, säger Gunilla Styhr, projektledare vid kommunikationsavdelningen.
Programmen tar upp ämnen som nanoteknologi, kemi, rymden, bostäder och
islam. Först ut är Maria Strömme, professor i nanoteknologi, följt av bostads
forskaren Irene Molina.

ladda ned
Ladda ned
programmen på
uu.se/forskarpodden

hallå där
Stefan Eriksson,

universitetslektor vid institutionen
för folkhälso- och vårdvetenskap,
Centrum för forsknings- och bioetik.

Etik på nätet
1 På Centrum för forsknings- och
bioetik har ni precis startat en ny
webbaserad kurs i forskningsetik
– varför då?
– Vi har fått förfrågningar från
studenter som gärna skulle vilja läsa
på ett annat sätt och vi ser ett behov av att kunna studera forskningsetik oavsett var man befinner sig
rent geografiskt. Att ha gått en kurs
i forskningsetik börjar också allt
oftare bli ett krav för att få bedriva
forskning och intresset ökar.
2 Hur är kursen upplagd?
– Kursen pågår under tio v eckor
på kvartsfart. Studenterna har nio
lektioner där man genomför moment på egen hand. I samband med
varje lektion ska man gemensamt
diskutera olika frågor via c hat-rum
på webben och vi har flera e -möten
under kursens gång. Den sista
veckan ska studenterna återföra det
de lärt sig till sin egen miljö. Det kan
handla om att starta en webbsida
eller kurs, organisera ett symposium
eller på annat sätt visa vad man har
lärt sig.
3 Vem kan gå kursen?
– Det är en bred kurs som riktar sig till alla som behöver lära sig
mer om forskningsetik. Det kan vara
forskare, studenter som vill gå vidare till en forskarkarriär och handläggare som sitter i etiska kommittéer,
till exempel.
6 När genomförs nästa kurs?
– Nästa omgång drar igång den
19 oktober och det går att anmäla
sig fram till kursstart.

Jonas Löfvenberg (till vänster) och Niklas Norén
är programledare för Forskarpodden.

Josefin Svensson
www.ethicstraining.crb.uu.se
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profilen
/leena huss
Lika villkorspristagare
n Namn: Professor i finska.
n Ålder: 66 år.

n Familj: Tre vuxna söner

och två barnbarn.

n Gör mig glad: Att promenera

i skogen med mina två hundar.
n Senast lästa bok: Jag heter inte
Miriam av Majgull Axelsson.

Nationella
minoriteter
n Sveriges riksdag beslöt 1999,

mot bakgrund av två Europarådskonventioner, att erkänna
samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer som
nationella minoriteter och
samiska, finska, meänkieli,
jiddisch och romani som nationella minoritetsspråk i Sverige.
De territoriella språken samiska,
meänkieli och finska har ett
starkare skydd än de icke-
territoriella språken romani
och jiddisch.

Leena Huss, professor i finska,
forskar om tvåspråkighet. Hon menar
att samhällets kunskaper inom området
fortfarande är bristfälliga.

Hon vill sprida
kunskap om
flerspråkighet
Leena Huss forskning kretsar kring minoritetsspråk- och
kulturer. I våras mottog hon Uppsala universitets lika villkors
pris, bland annat för sitt mångåriga arbete och engagemang
för att öka förståelsen för minoritetskulturer vid universitetet.
– Att det var minoritetsspråk och tvåspråkighet jag
s kulle ägna mig åt var inte självklart från början, b
 erättar
Leena Huss när Universen träffar henne i tjänsterummet
på Hugo Valentincentrum.
Hon växte upp i södra Finland och studierna vid
universitetet var från början inriktade på ekonomi.
Men när hon i mitten av 70-talet flyttade till Sverige väcktes intresset för språk och minoritetskulturer.
– När jag träffade min man i Sverige och fick egna
barn blev jag mer och mer intresserad av tvåspråkig-

het i en minoritetssituation eftersom vi själva blev en
del av det, berättar hon.
Efter att ha studerat spanska, finska och samiska
började hon forska om tvåspråkighet hos barn som
växte upp i svensk-finska familjer. Arbetet resulterade i en avhandling om barns tvåspråkighet som lades fram 1991. Sedan dess har hon fortsatt att forska,
framför allt om nordliga minoritetsspråk som finska
och samiska i Sverige, samtidigt som hon varit engagerad i minoriteternas rättigheter vid universitetet.

– Sverige fick en ny politik kring nationella minoriteter 1999 och den politiken stärktes ytterligare 2010.
Det kändes viktigt att göra något för att öka förståelsen för minoritetsspråk inom universitetet. Politiken
skulle ju verka även på universitetsnivå, men det saknades en medvetenhet för dessa frågor, berättar hon.
Efter diskussioner med rådet för lika villkor bildades en arbetsgrupp för minoriteter.
– De verksamheter som drog igång hade en direkt
relevans för minoriteterna vid universitetet. Vi har till
exempel börjat flagga för minoriteterna och det har
ett viktigt signalvärde.
Leena Huss menar att just minoritetsfrågan inte
riktigt har haft samma dignitet som andra aktiviteter
som ska främja mänskliga rättigheter.
– Sverige har varit ett föregångsland när det till exempel gäller invandrares språkliga rättigheter, men de
inhemska språkliga minoriteterna ville man tidigare
inte skilja ut. Det här är något som har förändrats, men
det har tagit lång tid och mycket arbete.
Förutom sitt engagemang i minoritetsfrågan brinner Leena Huss för att sprida information om flerspråkighet. Just nu är hon involverad i ett projekt som leds
av Linköpings universitet där språkpolicyn i flerspråkiga förskolor studeras. Hon deltar också i ett forskningsprojekt vid Tromsö universitet där hon ska följa
flerspråkiga familjer i vardagen för att undersöka hur
de fattar sina språkliga beslut.
– Språkinlärning aktiverar hjärnan och flerspråkighet utvecklar hjärnan ännu mer. Att lära sig flera språk
är jättebra för individen men också för samhället. Den
här kunskapen har tyvärr svårt att få genomslag, men
jag hoppas att jag genom mina projekt kan öka kännedomen om detta.
Josefin Svensson

