
Universitetet
bygger för fUllt

Det pågår byggprojekt 
runt om i hela Uppsala, 
och universitetet har ock-
så mycket på gång - i kvar-
teret Blåsenhus, vid EBC 
och på BMC. Resutatet 
blir ett sammanhängande 
universitetsstråk – från 
Ångström till Ekonomikum 
– cirka tre kilometer långt 
och 1,5 kilometer brett.

sid 8–11

verktyg för
bättre Undervisning

Sjukgymnastikutbildningen 
är en av sex enheter inom 
universitetet som testar 
ett verktyg för pedagogisk 
utveckling under hösten. 
Med hjälp av täta möten 
och diskussioner i lärarla-
get, ska undervisningen 
förbättras – allt i enlighet 
med universitetets nya 
pedagogiska program.  

sid 12–13
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kopplingAr 
till ZornmUseUm

Uppsala universitet och 
Zornsamlingarna i Mora – 
vad har dessa två institutio-
ner gemensamt? Jo, univer-
sitetet förvaltar museets 
tillgångar, allt enligt Emma 
Zorns uttryckliga önskan. 
Intendent och chef för 
Zornmuseet är Johan Ce-
derlund, tidigare universi-
tetsantikvarie i Uppsala.

sid 7

nystArt för färg-
stArk professor

En ny professor i klinisk bak-
teriologi har kommit till stan, 
och är i full färd med att 
bygga upp en ny forskar-
grupp. Hilpi Rautelin från 
Helsingfors är en av alla nya 
professorer som installeras 
den 14 november. Och hon 
gillar orange:
   – Man behöver inte vara 
grå för att man är professor! 

sid 16

Vulkanisk 
hetta sid 4

förstärkning
Av forskningen

Regeringens forsknings- och 
innovationsproposition inne-
bär en förstärkning av forsk-
ningen vid landets universitet. 
En tredjedel av förstärkning-
en, 1, 8 miljarder kronor, 
kommer att styras till ett 
20-tal strategiskt utvalda 
områden inom bland annat 
medicin-, klimat-, energi- och 
fredsforskning.

sid 3



regeringens forsknings- och 
innovationsproposition inne-
bär en förstärkning av forsk-
ningen till landets universitet 
med cirka fem miljarder 
kronor de närmaste fyra 
åren. en tredjedel av förstärk-
ningen kommer att styras till 
ett 20-tal strategiskt utvalda 
områden inom bland annat 
medicin-, klimat- och energi-
forskning och fredsforskning.

– De strategiska områden som pekas 
ut är goda nyheter för Uppsala univer-
sitet. Vi har världsledande forskning 
inom ett flertal av dessa områden, vil-
ket gör att vi bör kunna hävda oss väl 
i konkurrensen. Speciellt glädjande är 
den stora satsningen på energi- och ma-
terialforskning, säger rektor Anders 
Hallberg.

Samtidigt är han besviken på att så 
få områden inom humaniora och sam-
hällsvetenskap finns bland de strate-
giska områdena.

– Men vi är nöjda att freds- och säker- 
hetsforskningen ändå finns med.

Medel för att bygga upp centra 
inom de utpekade områdena kommer 

att utlysas för att kunna sökas i konkur-
rens av högskolor och universitet. 

Joseph Nordgren, vicerektor för tek-
nik och naturvetenskap, är tveksam till 
den detaljstyrning av anslag till utpe-
kade områden som regeringen nu gör. 
Samtidigt är det förstås bra att områ-
dena stämmer väl överens med de pro-
fessurer som vetenskapsområdet ska 
nyrekrytera och med planerna på ett 
energicentrum i Uppsala.

– Det är mycket viktiga strategiska 
områden som är väl värda att satsa på 
även för oss, vilket universitetets stora 
forskningsutvärdering förra året visade, 
säger han.

Saknar läkemedelssatsning
Britt Skogseid, vicerektor för medicin 
och farmaci, hade hoppats på mer 
pengar men är samtidigt nöjd med va-
let av de strategiska områdena och att 
pengarna ska sökas i konkurrens.

– Vår medicinska forskning är fram-
stående när det gäller de utpekade om-
rådena, till exempel cancer. Men jag 
saknar en satsning på läkemedelsforsk-
ning där Uppsala och Sverige länge haft 
en stark position. 

Förutom de strategiska satsningarna 

höjs de direkta anslagen med samman-
lagt 1,55 miljarder kronor under fyra 
år. Förstärkningen innebär för Uppsala 
universitets del drygt 200 nya miljoner 
fram till 2012. 

Pengarna tilldelas varje universitet 
eller högskola i form av ett enda forsk-
ningsanslag istället för uppdelat på oli-
ka vetenskapsområdena som tidigare. 
Hur Uppsala universitets forsknings-
anslag ska fördelas internt beslutas ti-
digast av konsistoriet den 5 november. 
Anslagen har fördelats enligt en ny mo-
dell där ett lärosätes externa medel och 
antalet citeringar utgör grund. Model-
len är viktad för att utjämna mellan 
vetenskapsområdenas olika sätt att pu-
blicera forskningsresultat. 

Margaretha Fahlgren, vicerektor för 
humaniora och samhällsvetenskap, kon-
staterar att modellen för basanslagen 
inte är anpassad efter rådande publice-
ringsmönster.

– Men vi kommer att vara rustade 
för att vara med inom områden som 
energi och klimat. Där är samhällsve-
tenskaplig och humanistisk forskning 
avgörande, säger hon.

anneli waara

konkurrenskraftig forskning 
ger Uppsala fördelar

UNIVERSELLT

Universitetskapprodd 
vanns av Uppsala
• I år vann Uppsala överlägset i den årliga 
universitetskapprodden, som den här gången 
utkämpades i Fyrisån. Både damlaget och herr-
laget vann. Tävlingen arrangeras vartannat år av 
Uppsala Akademiska Roddaresällskap, UARS, 
vartannat år av Lunds universitet och Malmö 
högskola, LuMaH. Läs mer: universen.uu.se

alUmnverksamheten 
på webben
• Uppsala universitets alumnportal har fått 
nytt utseende och förbättrats ytterligare för att 
passa målgruppen alumner. Den nya adressen 
är www.uu.se/alumn. Alumnkontoret samord-
nar kontakterna med tidigare studenter vid 
Uppsala universitet och ansvarar för Alumn-
databasen. Utöver detta stöttar kontoret med 
bl a kvalificerad rådgivning inom universitetet. 
Hittills har 11 000 personer registrerat sig i 
Uppsala universitets alumndatabas. 

Framgång För 
vindkraFtsteknik
• Avknoppningsföretaget 
Vertical Wind, som grundar 
sig på Uppsala universitets 
utveckling av vindkraftstek-
nik, har tecknat avtal med 
E.ON och Falkenberg En-
ergi för uppförandet av fyra 
vindkraftverk i Falkenberg.
   – Att så stora aktörer på 
marknaden nu visar intresse 
för den vindkraftsteknik som tagits fram här på 
Ångströmlaboratoriet är mycket glädjande, sä-
ger Mats Leijon, professor i elektricitetslära vid 
institutionen för teknikvetenskaper.
   Uppsala universitets utvecklingsbolag UUAB 
är delägare i Vertical Wind.

50-årsFest För 
Företagsekonomer
• Företagsekonomiska institutionen vid Upp-
sala universitet fyller 50 år. Det firades bland 
annat med föreläsningar och en jubileumsfest 
den 17 oktober. I anslutning till jubileet höll 
alumniföreningen sin årliga Alumnidag för tidi-
gare studenter. Jubileumsföreläsare var profes-
sor Sidney Winter från en av världens ledande 
handelshögskolor : The Wharton School vid 
University of Pennsylvania. Professor Winter 
föreläste om strategi och värdeskapande. Dess-
utom föreläste några av institutionens lovande 
unga forskare om miljöreglering, e-marknadsfö-
ring samt IT och organisationsförändring.
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iden bArA rUsAr iväg. Vart tog sommaren vägen? Plötsligt när man tittar upp över skrivbordskanten 
upptäcker man att trädens blad förvandlats i höstens fantastiska färger. Hösten är en intensiv period oav-
sett var verksamheten bedrivs inom universitetet. Alla nya förväntansfulla studenter, ansökningar till 
forskningsfinansiärer, budget och verksamhetsplan och mycket mera gör att timmar och dagar inte räck-

er till för de ambitioner som finns.
Utbildningssektorn är inne i en förändringsperiod där vi väntar på svaren i ett antal utredningar och propositio-

ner. Forsknings- och innovationspropositionen har pekat ut ett antal nya områden där nationella satsningar ska göras. 
Lite längre fram i höst väntas också utredningen kring lärarutbildningen i Sverige, en proposition om avgifter för 
studenter utanför EES-området och den s k autonomiutredningen. Det är många frågor som är i luften som rör 
grundfundamenten för universitetets verksamhet, alltifrån resurstilldelning till universitetets självständighet.

i dettA nUmmer Av Universen kan vi läsa om de beslutade och planerade 
byggprojekt som finns inom universitetet. Ändamålsenliga lokaler och övrig 
infrastruktur är viktiga för att kärnverksamheten ska kunna fungera på ett bra 
sätt. Det gäller också att vara förutseende och skaffa handlingsfrihet för even-
tuellt kommande behov. En sådan åtgärd är att ha godkända detaljplaner. I 
kvarteret Blåsenhus har planarbetet delats upp i fyra etapper (delområden). 
Nu har arbetet kommit till den nordöstra delen av kvarteret. Denna fas inne-
håller inga som helst beslut om byggande, utan avser att skapa möjligheter för 
framtiden. Om någon byggenskap skulle bli aktuell så sker sedvanlig beredning 
inför ett sådant beslut. Efter artikeln i UNT har en delvis infekterad debatt 
blossat upp med spekulationer kring universitetsförvaltningens intentioner och 
ambitioner vad gäller lokaler. 

lokAlfrågAn för förvaltningen handlar inte om att bygga monu-
ment eller att inte ha respekt för kärnverksamheten. För mig och 
mina medarbetare är verksamhetens behov, effektivitet och till-
gänglighet verkligen fundamentala. Samtidigt är det också själv-
klart att medarbetarna inom universitetsförvaltningen, för att 
kunna fungera väl, måste ha en vettig arbetsmiljö där uppgif-
terna kan fullgöras till gagn för hela verksamheten. Vi har inga 
planer på att utöka verksamheten, men vi finns idag i för trånga 
lokaler som är charmiga och centrala, men där tyvärr byggna-
den i sig utgör ett hinder för effektivt användande. En pro-
jektgrupp är därför tillsatt för att utreda hur lokalbehoven 
kan lösas tillfredställande. Ett alternativ kan vara nybyggnad, 
men fler alternativ utreds. Min ambition är att motverka ”vi 
och dom-tänkande”. Vi finns till för att underlätta och stödja 
kärnverksamheten så att vårt universitet får de allra bästa tänk-
bara förutsättningar!

ann Fust, universitetsdirektör
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Hösten – en intensiv period

T

 vi har inga planer på att 
utöka verksamheten, men 
vi finns idag i för trånga 
lokaler som är charmiga 
och centrala, men där 
tyvärr byggnaden i sig 
utgör ett hinder för 
effektivt användande.”
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damlaget angör bryggan efter sin seger.
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tåget i Första hand
• Uppsala universitets resepolicy har revi-
derats och alla uppmanas att alltid välja det 
i miljöbästa alternativet och i största möjliga 
utsträckning kollektiva färdmedel. Vid resor i 
Sverige ska tåg vara förstahandsalternativet. 
Beställningarna ska göras hos resebyrån 
American Express som universitetet har 
avtal med. 

höjd Friskvårds-
sUbvention 
• Fr o m den 1 januari 2009 höjs universi-
tetets friskvårdssubvention till 700 kr per 
termin (1 400 kr per år). Det har rektor 
beslutat. Motsvarande belopp i dag är 600 
kr respektive 1 200 kr. Ett högre belopp 
kan beviljas till enskilda anställda i förebyg-
gande eller rehabiliterande syfte. Liksom 
tidigare gäller att heltidsanställd personal 
med reglerad arbetstid får ägna en arbets-
timme per vecka åt motion. Samråd ska 
först ske med berörd chef så att motions-
timmen inte stör verksamheten. 

bättre inköpsprocesser 
sparar pengar
• Upphandlingsfunktionen har nyligen 
avslutat en förstudie gällande inköp vid 
universitetet. Syftet är att hitta förbättrings-
förslag som ökar kvaliteten i inköpsproces-
serna. Målet är att genom effektiviseringar 
och kostnadsbesparingar vid inköp bidra 
till att mer resurser går till utbildning och 
forskning. Inköpsprocesserna omfattar all 
verksamhet från planering, avtal och beställ-
ning till fakturering och uppföljning. 

internationell
marknadsFöring
• Rektor har beslutat att Uppsala univer-
sitet ska delta i ett projekt för koordinering 
av internationell marknadsföring av svensk 
högre utbildning. Projektet leds av Svenska 
institutet.  
   Till Uppsala universitets representant i 
styrgruppen har utsetts informationschef 
Karin Carlsson. Utredaren Lars Fransson 
har utsetts till universitetets representant i 
arbetsgruppen ”studentservice och myn-
digheter”.

många kontakter 
med lärare
• Under oktober har det varit många 
aktiviteter för lärare vid universitetet. 
Konferensen ”Forskning pågår” den 27 
oktober hade temat Utbildning, vilket 
lockade cirka 675 deltagare. För arrang-
emanget står UU Education och Kollegiet 
för utbildningsvetenskap i samarbete med 
Regionalt pedagogiskt kunskapscentrum. 
Under Lärarutbildardagen den 28 oktober 
möttes kommunens och  universitetets 
lärarutbildare, med cirka 350 anmälda från 
kommunen.
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forskarfredag den 26 september 
blev ett lyckat arrangemang för 
universitetet, med sammanlagt 26 
olika aktiviteter att prova på eller 
lyssna till.

Till Grand och kvällens vetenskapsshow kom 
ungefär 300 ungdomar, där en populär upp-
visning var de dansande robotarna som ett 
gäng Knivstaelever dansade med. Robotarna 
hade eleverna byggt på Ångströmlaboratoriet. 
Kinesisk punk och Hollywoodfysik var annat 
som stod på programmet.

Under eftermiddagen kunde alla som be-
sökte Stora torget i Uppsala, ta del av modern 
forskning och samtala med forskare –  tältet 
var sprängfyllt med besökare. Även Museum 
Gustavianum deltog i Forskarfredag, bland 
annat med en utställning om ”DNA-analys i 
brottsutredningar”.

Ungefär 1 100 barn, ungdomar och vuxna 
tog del av Forskarfredags aktiviteter i Uppsala. 

gunilla sthyr

Uppsala har unika förutsättningar att bli en ledande life 
science-region men om banbrytande medicinsk forsk-
ning snabbare ska komma patienter i vården till godo, 
måste samarbetet mellan akademi och sjukvård förbätt-
ras. det var en av slutsatserna vid ett framtidssemina-
rium om life science i Uppsala.

Temadagen i universitetsaulan om Uppsalas framtid inom Life science, 
var finalen på Akademiska sjukhusets 300-års jubileum. Inför nära 300 
deltagare föreläste representanter från Uppsala universitet, Akademis-
ka sjukhuset, Uppsala läns landsting, forskningsfinansiärer, samt biotek-
nik- och läkemedelsföretag. 

Möjligheter och svårigheter när det gäller att gå från laboratorieba-
serad idé till en patenterad, efterfrågad och använd produkt eller be-
handling inom hälso- och sjukvården, blev huvudtema för den panel-
debatt som avslutade dagen.

helena edström

forskningen tog 
plats mitt i stan

life science-seminarium i aulan; fr v lars Hagel, richard bergström, 
Arne sandemo, lena gustafsson, lars Wallentin, britt skogseid, 
marie beckman suurküla, erik Hemmingsson och loth Hammar.  

bättre samarbeten krävs 
för unik life science-region 

mats leijon

FO
TO

:  
ST

A
FF

A
N

 C
LA

ES
SO

N

FO
TO

:  
ST

A
FF

A
N

 C
LA

ES
SO

N



4

ndonesiskA JAvA är världens tret-
tonde största ö och ursprunget är näs-
tan helt och hållet vulkaniskt. 38 av 
öns berg har den koniska form som 

visar att de vid någon tid varit aktiva vulkaner. Det 
faktum att det finns en mängd vulkaner som är mer 
eller mindre aktiva på Java än i dag gör ön till det 

perfekta målet för en vulkanforskningsexpedition. 
Valentin Troll, professor i petrologi, läran om 

bergarter, vid institutionen för geovetenskaper vid 
Uppsala universitet, är en erfaren Javaresenär. I sep-
tember reste han dit tillsammans med doktoranden 
Frances Mary Deegan och Börje Dahrén, student 
på geovetarprogrammet, som jobbade som fältas-

sistent under expeditionen. Uppsalaforskarna reste 
tillsammans med övriga medlemmar i det interna-
tionella forskarteam de ingår i med akademiker från 
Nederländerna, Irland, Italien, Tyskland och USA. 

Överträffat förväntningar
Resan var en del av ett treårigt forskningsprojekt, 

UNIVERSEN # 7 -08

13 vulkaner på 24 dagar. Expeditionen till In-
donesien i september blev intensiv, för forskartrion 
från institutionen för geovetenskaper vid Uppsala 
universitet. Och resultatet blev över förväntan.
 

TEXT: Charlotta Zingmark   FOTO: Staffan Claesson, 
Börje Dahrén (överst) och Istockphoto (t h)
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            vUlkAneX  pedition på JAvA:

 ”Här kan du ha en 
dialog med jorden!”

finansierat av Vetenskapsrådet och Uppsala univer-
sitet, och målet var att besöka 13 vulkaner och på 
var och en av dem ta gas- och bergprover att analy-
sera i Sverige, Amsterdam, Rom och San Diego.

– När det gäller prover har vi överträffat våra egna 
förväntningar! säger Valentin Troll entusiastiskt. Vi 
hann besöka 13 vulkaner – elva på Java och två på 

grannön Bali – och till proverna därifrån kan vi läg-
ga prov från ytterligare tre vulkaner som en medlem 
i teamet undersökt tidigare. Nu har vi gas- och berg-
prov från en vulkan var tionde mil. Tidigare fanns 
det prover från en vulkan var trettionde mil. Vi har 
uppgraderat siffran med en faktor 3!

– Det gör det här till ett väldigt spännande pro-

jekt, säger Frances Mary Deegan, som forskat på in-
donesiska vulkaner i ett och ett halvt år och nu för 
första gången fick uppleva dem i verkligheten.

Letar efter gasens ursprung
Syftet med forskningsprojektet är att utforska den 
vulkaniska gasens ursprung. Kommer all gas från nå-

forskarna valentin troll, börje dahrén och frances mary deegan hann 
besöka 13 vulkaner och på var och en av dem ta gas- och bergprover att 
analysera i sverige, Amsterdam, rom och san diego. nu har de prover från 
en vulkan var tionde mil.

t t t
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Uppsala universitet och 
Zornsamlingarna i mora – vad 
har dessa två institutioner 
gemensamt? Jo, sanningen är 
den att universitetet förvaltar 
museets tillgångar, allt en-
ligt emma Zorns uttryckliga 
önskan.

Anders Zorn planerade för ett muse-
um redan på 1910-talet men det blev 
inte verklighet förrän långt efter hans 
död. Det invigdes först 1939 i Mora, 
ritat av en av dåtidens främsta arkitek-
ter Ragnar Östberg.

Emma Zorn var drivande bakom 
förverkligandet av museet och efter 
hennes död 1942, uttrycktes det i hen-
nes och Anders Zorns inbördes testa-
mente att Zornmuseet och dess sam-
lingar skulle doneras till staten – men 
den omedelbara förvaltningen utövas 
av Uppsala universitet. Varför, kan man 
undra?

– Ja, hon hyste väl förtroende för 
att universitetet skulle sköta om det väl. 
Någon känd koppling till universitetet 
hade hon inte, säger biträdande akade-
miombudsman Per Abrahamsson.

Pengar till förvaltning av Zornsam-
lingarna kommer från den statliga do-
nationsfonden. I styrelsen för samling-
arna ska det ingå två representanter 
från Uppsala universitet, för närvaran-
de akademiombudsman Marianne An-
dersson och museichef Ing-Marie 
Munktell.

I Emma Zorns tillägg i testamentet 
står bland annat, att Zornmuseets in-
tendent ska vara bosatt i Mora men 
”…åtnjuta samma löneförmåner och 

pension, som vid varje motsvarande tid-
punkt tillkommer professor vid Uppsala 
Universitet med normalavlöning. Kost-
naden härför skall bestridas av avkast-
ningen av vår till staten donerade för-
mögenhet.”

Banden till Uppsala universitet ville 
hon uppenbarligen inte tumma på.

Konferens med guidning
Intendent och chef för Zornmuseet 
och samlingarna är sedan några år Jo-
han Cederlund, tidigare universitets-
antikvarie vid Uppsala universitet. 
Med alla dessa kopplingar till Uppsa-

la universitet välkomnar han gärna 
universitetsanställda, enstaka såväl som 
i grupp, till ett besök i Mora och en 
guidning bland Anders Zorns oljemål-
ningar, akvareller, etsningar och skulp-
turer.

– Zornsamlingarna är en kulturskatt 
som jag gärna vill visa mina tidigare 
arbetskamrater på universitetet. Varför 
inte förlägga en arbetskonferens här i 
Mora och samtidigt passa på att upp-
täcka en del av Zorns mästerverk? fö-
reslår han.

Nyligen var till exempel akademi-
intendenturen och juridiska avdelning-

en på besök och fick en grundlig rund-
vandring bland museets samlingar.

– Anders Zorn är kanske mest känd 
för sina kullor men här visar  han 
många andra sidor, som att han var en 
världsberömd porträttmålare. Missa 
heller inte ett besök i paret Zorns hem, 
Zorngården, där man bland annat kan 
se ett av Sveriges första kylskåp(!) men 
också hur Zorns kompisar Prins Eugen 
och Carl Larsson bodde när de besök-
te Anders och Emma Zorn, säger Per 
Abrahamsson.

gunilla sthyr

Hundratals nya företag 
– ett bra resultat
vågkraft, nya material, solcel-
ler, cancervaccin, robotar, 
smarta fönster, maskinöver-
sättning, 3d-optik, pet-tek-
nik, mikromotorer... det är 
några exempel på verksam-
heter och produkter som har 
växt fram ur universitetets 
forskning. de senaste tio åren 
har ett hundratal nya företag 
skapats ur forskningen vid 
Uppsala universitet. 

För att synliggöra det faktum att 
grundforskningen vid Uppsala univer-
sitet har resulterat i så många olika 
sorters avknoppningsföretag har uni-
versitetet satsat på att marknadsföra 
sig i en profilannons den 19 oktober i 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet 
och Upsala Nya Tidning samt den 20 
oktober i Dagens Industri.

Mer information på webben
– Det har inte varit tillräckligt upp-
märksammat att Uppsala universitet 
har en så bra miljö för innovationer. 
Vår solida forskning har gjort att 
många nya företag har skapats, säger 
rektor Anders Hallberg. Det är dags 
att visa upp det förhållandet nu.

Annonsen ska följas upp, bland an-
nat med djupare information på web-
ben. Den största delen av universite-
tets forskningssamarbeten görs dock 
med redan befintliga företag.

Namnen på några av avknoppnings-
företagen finns på www.uu.se

gonstans djupt ner i jordens innandöme eller är en 
del vulkanisk gas återvunnen från jordskorpans 
översta lager? Och i så fall – hur stor procent kom-
mer nedifrån och hur stor procent är återvunnen? 
Med proverna de bärgat på Java och Bali hoppas 
Valentin, Frances och Börje vara sanningen på spå-
ren. 

Frågan om var vulkangasen kommer ifrån har 
även en tydlig koppling till klimatfrågan. Världens 
vulkaner släpper årligen ut 130–230 miljoner ton 
koldioxid i atmosfären och är vulkangasens ursprung 
känt blir det lättare att förstå den globala kolcy-

keln.
Resan till Java var spännande och inten-
siv. 

– Där finns geologi du inte kan få 
se i Sverige, berättar Börje Dahrén. 
Java i dag ser ut som Sverige såg ut 
för knappt två miljarder år sedan.

Tight schema
På 24 dagar undersökte de 13 vul-
kaner. Ett tight schema. De reste 

från den ena vulkanen till den an-
dra. Bodde gjorde de nedanför vul-

kanerna, men för att kunna utvinna 
gas- och bergprover fick de bege sig upp-

åt. För att undvika hettan gjorde de vissa 
klättringar nattetid. En del klättringar tog 24 tim-

mar. För att delta i en vulkanexpedition krävs up-
penbarligen inte bara gedigna kunskaper om geo-
logi och ett brinnande intresse utan även en fysik 
som heter duga.

– Nja, någon elitfysik behöver man inte, säger 
Valentin i ett försök att nyansera bilden av vulkan-
forskaren som superatlet. Men visst ska man ha en 
hyfsad kondition. Och uthållighet är absolut nöd-
vändigt!

Teamet anlitade lokala guider som hjälpte dem 
hitta rätt och även hjälpte till att bära packningen. 
Det var viktigt att hela tiden se till att alla var med. 
Den första och sista i gruppen hade reflexvästar så 
att det skulle vara tydligt var gruppen började och 
slutade. De längsta klättringarna krävde sovpauser 
på berget, en mindre angenäm upplevelse.

– Att vakna på så hög höjd mitt i natten – hu, 

vad kallt! minns Börje. Men belöningen kom när vi 
nådde toppen på en vulkan i soluppgången….det 
var speciellt!

Förtjänsten med dessa strapatser, vid sidan av den 
rent vetenskapliga, var att teamets medlemmar som 
till vardags sitter spridda på olika håll i världen nu 
fick tillfälle att umgås och lära känna varandra bättre.

– Vi kom varandra mycket närmare än förut, kon-
staterar Frances, och det är något vi har nytta av i 
forskningen.

– Ja, förstår man varandra på en vulkan mitt i 
natten – då hittar man en lösning i laboratoriet, sä-
ger Valentin och ler.

Laboratoriet väntar
Och nu när de kommit hem från Java med ett im-
ponerande antal prover är det laboratoriet på Geo-
centrum i Uppsala som väntar. Där ska de analy-
sera sina prover med hjälp av avancerad utrustning. 
Sedan följer skrivfasen. Valentin Troll och Frances 
Mary Deegan ska författa vetenskapliga artiklar och 
Börje Dahrén skriva ett kandidatarbete där Valentin 
är hans handledare. Planen är också att göra deras 
forskning känd genom att hålla föreläsningar och 
delta i seminarier.

Valentin Troll svävar inte på målet när han ska 
förklara vad det är som är så fascinerande med just 
vulkaner.

– En vulkan är en av få platser där du kan se in 
i jordens inre om du kan förstå bergets språk. Där 
kan du ha en dialog med jorden!

i världen finns ca 
700 verksamma vulkaner. 
Till vulkanisk verksamhet 
räknas även heta källor, het 
jord och gejsrar – heta käl-
lor som kastar upp kokhet 
vatten i luften i kaskader. Vulka-
ner finns huvudsakligen i tre slags 
områden:
l Destruktiva plattgränser, där havsbot-

ten sjunker under kontinent eller havsbotten. Hit 
hör Indonesien och Java.

l Konstruktiva plattgränser, där plattor åker isär. 
    Till exempel Island.
l Hot spots, där heta magmaströmmar gör jord-

skorpan tunn. Till exempel Hawaii. 
Det finns två huvudtyper av vulkaner:
l Stratovulkanerna som är kägelformade och har 

mycket explosiva utbrott.
l Sköldvulkaner som är sköldformade och har min-

dre explosiva utbrott.
 

eXpeditionens besöktA vUlkAner
På Java: Anak Krakatau, Salak, gede, Tangkubabpa-
rahu, Papandayan, Slamet, Dieng Plateau, Merapi, 
Wilis, Kelut och Kawah Ijen.
På Bali: Batur och Agung.

VULKANISM

nu är det dags att analysera proverna med hjälp av avancerad utrustning. sedan följer skrivfasen. fr v: börje dahrén, valentin troll och frances mary deegan.

en vulkan är en av 
få platser där du 
kan se in i jordens 
inre om du kan för-
stå bergets språk.”

 

Zornmuseet i mora 
– under universitetets vingar 

spädbarnslabbet vid institu-
tionen för psykologi, Upp-
sala universitet, har fått 3,2� 
miljoner kronor av knut och 
Alice Wallenbergs fond för 
att utrusta labbet med hyper-
modern teknik, den första i 
sitt slag i skandinavien.

– Detta har mycket stor betydelse för 
kunskapen om barns tidiga beteende-
utveckling, liksom för forskningen om 
bland annat autism och ADHD, säger 
Claes von Hofsten, professor i percep-
tionspsykologi.

Sedan fem år tillbaka används ett 
högupplöst EEG-system med 128 sen-
sorer för studier av hjärnaktivitet på 
spädbarnslabbet. Metoden har hög 

känslighet, är tillförlitlig och accepte-
ras lätt av barnen. 

Utrustningen behöver nu bytas ut 
och med stödet från Knut och Alice 
Wallenbergs fond kan forskargruppen 
dels köpa in ett nytt, betydligt känsli-
gare och robustare EEG-system och 
dels skaffa s k NIRS-apparatur (Near 
Infrared Spectroscopy). Det är en ny 
metodik som mäter genomströmning 
av syre i olika delar av hjärnan.

– De två metoderna kompletterar 
varandra vilket ger oss unika möjlig-
heter. Perceptuell, kognitiv och moto-
risk utveckling kan inte förstås till ful-
lo utan kunskaper om hur aktiviteten 
på hjärnbarken utvecklas och föränd-
ras, säger Claes von Hofsten.

anneli waara

spädbarnslabbet blir först i 
skandinavien med ny teknik

vid akademiintendenturen och juridiska avdelningens besök 
i mora var mottagandet vid tågstationen imponerande. i 
mitten syns Zornmuseets chef Johan Cederlund.

till vänster 
Zorngården 
i mora.

t t t



det pågår byggprojekt runt om 
i hela Uppsala, och universitetet har 
också mycket på gång. I Blåsenhus byggs 
för lärarutbildning, pedagogik och psy-
kologi. Nyligen togs första spadtaget för 
den nya motionsanläggningen i samma 
kvarter. Vid EBC byggs nya, moderna 
laboratorielokaler. Och på BMC pågår 
den tredje etappen av upprustning och 
ombyggnad om för nya verksamheter.

text: Annica Hulth
 foto: Tommy Westberg, Margareta Öberg

Grafik: Calle Åstrand
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resUtAtet blir ett sammanhängande universi-
tetsstråk – Från Ångström till Ekonomikum – cirka 
tre kilometer långt och en och en halv kilometer 
brett, med kvarteret Blåsenhus i mitten.

Det innebär samtidigt att universitetet lämnar 
lokaler runt om i staden. Kostvetarna och textilve-
tarna har flyttat från Trädgårdsgatan till BMC res-
pektive Engelska Parken. Och när byggnaderna i 
Blåsenhus står klara, lämnas lokaler på Trädgårdsga-
tan, Sturegatan och Seminariegatan. 

Det talas ibland om att universitetet lämnar cen-
trum, men man kan snarare se det som att Uppsala 
växer åt alla håll och kanter. När Observatoriet bygg-
des på 1800-talet, lämnade universitetet också cen-
trum, men i dag tycker vi att Observatoriet ligger 
centralt.

Procentuellt har de nya lokalerna inte medfört 
högre kostnader, då effektiviteten har blivit bättre i 
de nya lokalerna, menar universitetsdirektören Ann 
Fust.

– Till bättre effektivitet kan läggas bättre arbets-
miljö som i sig, i bästa fall, kan leda till större att-
raktionskraft i förhållande till såväl personal som 
studenter.

Just nu är universitetet inne i en konsoliderings-
fas, efter att ha satsat mycket på att expandera un-
der åren 1996 till 2004. Under den perioden gjordes 
enorma investeringar i nybyggda och ombyggda lo-
kaler och den totala arean ökade till 425 000 kvm. 
Delvis berodde det på en dubblering under omda-
ningsprocessen, men nu är arean på väg ned igen 
och ligger på cirka 370 000 kvm. Det beror på att 
lokalerna planeras mer effektivt, vilket man kan göra 
när man bygger nytt. Många institutioner har också 
kunnat minska sina lokaler.

Lokalkostnaderna har naturligtvis ökat kraftigt 
under den här omdaningen, men har planat ut un-
der de senaste åren och uppgår idag till ungefär 14 
procent av universitetets kostnader. Som mest var 
de uppe i 15,5 procent och prognosen är att de sjun-
ker mot 13,5 procent under nästa år.

byggpROjEKT

det talas ibland om att universitetet 
lämnar centrum, men man kan 
snarare se det som att Uppsala 
växer åt alla håll och kanter. 

HäR ByggS LOKALER 
FöR UNIVERSITETET

Inflyttning på 
Engelska parken
HUs 4 i engelskA parken är nu i ordningsställt. 
The Svedberglaboratoriet ryms numera på ett plan. 
Textilvetenskapen har flyttat in, liksom Centrum 
för multietnisk forskning och Programmet för stu-
dier kring Förintelsen och folkmord. Och Ritsalen 
har flyttat hit från Slottet.

Nya laboratorier 
vid EBC
JUst nU Uppförs en ny laboratoriebyggnad vid 
EBC, som ska vara klar för inflyttning sommaren 
2009. Det blir en återflyttning av institutionen för 
limnologi, som är evakuerade till BMC. 

För limnologernas gamla lokaler på EBC-områ-
det finns ett förslag att bygga om dem till gästfors-
karbostäder istället, men beslut har ännu inte fat-
tats.

Växtekologi flyttar också in i den nya byggnaden, 
och lämnar husen på Villavägen, nära Geocentrum. 
Fysiologisk botanik har gradvis flyttats över från 
byggnaden i Botan, där det nu är tomt.

När EBC skapades följde inte växtekologi och 
limnologi med och inte heller fysiologisk botanik. 
Först i och med detta fullföljs EBC så som man 
tänkte sig att det skulle bli.

i blåsenHUs byggs en stor motionsanläggning, 
som kommer att ersätta Svettis när den står klar. 
Bygget sker i samarbete med Studenthälsan, som 
står för huvuddelen av verksamheten och kostna-
derna. Därutöver kommer lärarutbildningen att an-
vända lokalerna för utbildningen i ”idrott och hälsa”.

Motionsanläggningen ska stå klar vid årsskiftet 
2009/10, då hela Blåsenhus invigs. Den 17 oktober 
togs första spadtaget för motionsanläggningen.

I september 2007 påbörjades byggandet i kvar-
teret Blåsenhus. Tanken var inte att expandera, utan 

att samlokalisera lärarutbildningen med pedagogis-
ka institutionen och förstärka forskningsanknyt-
ningen. Samtidigt medverkar inflyttningen till att 
skapa ett sammanhållet universitetsstråk. Ursprung-
ligen ingick inte institutionen för psykologi i plane-
ringen, utan det var ett eget projekt, men när även 
det pekade mot Blåsenhus blev det naturligt att sam-
ordna. Hit ska också Learning Lab och avdelningen 
för universitetspedagogisk utveckling (PU) flytta. 
Det innebär att universitetet lämnar de gamla loka-
lerna på Trädgårdsgatan, Sturegatan och Seminariet.

Upprustning 
på BMC
byggproJektet på bmC märks inte utifrån, efter-
som upprustningen pågår på insidan. Renoveringen 
går hand i hand med inflyttningen av nya verksam-
heter för att fylla tomma lokaler. Vårdutbildningen 
är på väg att flytta in och institutionen för kostve-
tenskap, som flyttade dit tillfälligt, har nu blivit per-
manenta hyresgäster. Sjukgymnastiken kommer ock-
så att flytta in.

I projektet ingår både verksamhetsanpassningar 
för universitetets behov och underhåll och annat 
som faller på Akademiska hus som fastighetsägare. 
Renoveringen kostar cirka 200 miljoner kr och fast-
ighetsägaren Akademiska hus står för hälften av kost-
naderna. För universitetet innebär detta ökade hy-
reskostnader, men samtidigt kan andra kontrakt 
sägas upp på Döbelnsgatan, i Science park och på 
sjukhusområdet.

Motionsanläggning vid Blåsenhus
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Livets startskede på 
OLOf rudbeckdagen
• Docent Mats Nilsson, vid institutionen 
för genetik och patologi, fick ta emot Lilla 
Fernströmpriset vid årets Olof Rudbeckdag 
den 19 oktober. Temat för dagen var ”Små 
liv, stor forskning” och Rudbecksalen på 
Rudbecklaboratoriet var stundtals överfull 
av nyfikna åhörare. Olof Rudbeckdagen 
anordnas av Upsala Läkareförening och 
vetenskapsområdet för medicin och farmaci 
vid Uppsala universitet. 

kOnferens Om 
kängurumetOden
• Det började i Colombia där man lät 
mammorna bära sina för tidigt födda barn 
nära sin egen kropp för att hålla värmen 
när de tekniska resurserna inte räckte till. 
Nu sprids kängurumetoden över världen 
eftersom forskning visat på att den har 
stora fördelar för både barn, föräldrar och 
vården. Den 6-7 oktober samlades forskare 
i Uppsala för att utbyta erfarenheter och 
diskutera riktlinjer. Under konferensen, som 
samlade 200 deltagare, deltog även WHO. 

krigen bLir aLLt färre 
• Under 2007 pågick endast fyra krig. Det 
är det lägsta antalet sedan 1960. Därutöver 
fanns det 30 mindre väpnade konflikter där 
dock antalet dödade i strid inte kom upp till 
1 000 under året. Det framgår av den årliga 
översikt som forskarna vid Uppsala univer-
sitets konfliktdataprogram just publicerat i 
den internationellt ansedda tidskriften Jour-
nal of Peace Research.

nya kandidatprOgram 
inOm humaniOra 
• Fyra nya kandidatprogram kommer att 
startas inom humaniora: kandidatprogram-
met i klassiska studier, kandidatprogrammet 
i kultur, samhälle och etnografi, historiker-
programmet och kandidatprogrammet 
i tidiga språk och kulturer. Med de nya 
utbildningarna vill man möta studenternas 
önskemål och arbetsmarknadens behov. En 
eller två terminer kan användas för färdig-
hetskurser, praktik eller andra moment som 
kompletterar huvudämnena.
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den andra delen av gamla institutio-
nen för hushållsvetenskap, kostvetarna, 
skulle ha flyttat till Wallenberglaborato-
riet - men istället blev det bmC och en 
mindre avdelning i engelska parken. de 
håller som bäst på att installera sig.

All kostvetenskap är nu samlad under ett och samma 
tak på BMC medan den del som tillhör avdelningen 
för textilt hantverk – av ”historiska skäl” enligt pre-
fekten Brita Karlström – flyttat till nyrenoverade 
lokaler i Engelska parken.

– Vi har fått bra lokaler och är bättre samlade än 
vi varit under de senaste tjugo åren, då en del av in-
stitutionen haft lokaler på Wallenberglaboratoriet 
och en del på Trädgårdsgatan. På ett sätt har det va-
rit svårt att efter 100 år lämna det gamla huset på 

Trädgårdsgatan med dess svårslagna charm – men 
det känns ändå rätt, menar Brita Karlström, prefekt 
för institutionen som nu också bytt namn till insti-
tutionen för kostvetenskap.

– Våra studenter, lärare och TA-personal gillar att 
befinna sig i ett större sammanhang, i hus med stu-
denter som läser andra ämnen och inriktningar. Det 
finns också tillgång till mer service som bibliotek, 
bra undervisningslokaler, studentutrymmen och res-
taurang.

Trivdes så bra
I det vackra huset på Trädgårdsgatan har den tidi-
gare institutionen för hushållsvetenskap huserat se-
dan 1895. En del av institutionen har dock varit 
stationerad på Wallenberglaboratoriet sedan 1989, 
och från början var det meningen att hela ”kosten” 

skulle flytta dit efter renovering. De som arbetade 
på Wallenberglaboratoriet evakuerades därför till 
provisoriska lokaler i BMC – där de kom att trivas 
riktigt bra, så bra att universitetet bestämde att is-
tället renovera lokaler på BMC och flytta hela ”kos-
ten” dit. Så skedde i somras, när kontraktet på Träd-
gårdsgatan löpte ut.

– Renoveringen på BMC var försenad men vi var 
tvungna att flytta in ändå. Det har varit en jobbig 
tid, då lokalerna inte var färdiga tills våra kurser star-
tade i höstas. Nu ser vi fram emot att andra institu-
tioner flyttar in, till exempel kommer institutionen 
för folkhälso- och vårdvetenskap hit. Även om vi 
inte landat riktigt ännu så ser vi med stor tillförsikt 
framåt, säger Brita Karlström.

gunilla sthyr

i januari flyttade textilvetarna in på 
engelska parken. de bytte inte bara lo-
kaler, utan också institution och fakultet. 
numera tillhör de konstvetenskapliga 
institutionen och historisk-filosofiska 
fakulteten.

Tidigare ingick textilvetarna tillsammans med kost-
vetarna i institutionen för hushållsvetenskap (IHV). 
De fick lämna de vackra lokalerna på Trädgårdsga-
tan, där lärare i textil- och hushållsvetenskap har 
utbildats i hundra år.

– De gamla lokalerna var otroligt vackra, men 
inte så ändamålsenliga. Visst känns det trist att en 
epok går i graven, men samtidigt måste man se fram-
åt, konstaterar Mariana Eriksson, universitetslektor 
inom ämnesområdet textilvetenskap.

– Vi har inte trampsymaskiner längre.
Dessutom tycker hon att ämnet textilvetenskap 

passar bättre in vid konstvetenskapliga institutionen.
– Vi har en gemensam grundsyn. Många av våra 

studenter läser också konstvetenskap och tvärtom.

Tillhör annan fakultet
Enda smolket i bägaren är att utbildningen i textilt 
hantverk för lärare tillhör insitutionen för kostve-
tenskap. Det innebär att lärarna i textilt hantverk 
tillhör en annan fakultet. Men även de har flyttat 
till Engelska parken, och samarbetet fortsätter.

– Vi har redan påbörjat samarbetet över grän-
serna. Det gäller att vi planerar så att vi har våra 
teoridelar samtidigt. Då kan studenterna samläsa.

Forskningen i textilvetenskap har fått mycket 
uppmärksamhet den senaste tiden. En stor donation 

från Niklas Zennström, grundaren av Skype, ska an-
vändas till forskningen. 

Dessförinnan lyftes forskningen fram i den stora 
forskningsutvärderingen, KoF, vilket bidrog till att 
en forskarassistenttjänst kommer att inrättas.

Mariana Eriksson hoppas på att verksamheten 
ska få ytterligare luft under vingarna i de nya loka-
lerna. Själv har hon delvis gått i pension, men det 
finns doktorander så återväxten är säkrad. 

– Det var befriande att flytta hit. Det satt så 
mycket i väggarna på det andra stället! Vårt ämne 
kan utvecklas på ett bättre sätt här. För studenterna 
har det varit jättebra att flytta hit, till en stimule-
rande studiemiljö.

annica hulth 

FLyTTEN TILL ENgELSKA 
PARKEN BLEV ETT LyFT…

karin Hellstadius, husmor och prefekten brita karlström packar upp i biblioteket vid nya institutionen för 
kostvetenskap.
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… OCH KOSTVETARNA SAMLAS PÅ BMC

nu inleds arbetet med att ta fram un-
derlag till den fjärde och sista detaljpla-
nen för bebyggelse i kvarteret blåsenhus. 
som en del i processen kommer Akade-
miska Hus att låta fyra arkitektkontor 
skissa på förslag på hur det skulle kunna 
utformas.

Kvarteret Blåsenhus är sedan länge avsatt för uni-
versitetets lokalbehov i den kommunala planering-
en. För att kunna bygga kräver plan- och bygglagen 
att en detaljplan tas fram där villkoren fastställs. De 
senaste åren har detaljplaner stegvis tagits fram för 
olika delar av kvarteret: för Pedagogikum, för Skan-
dionkliniken och för Studenthälsans nya motions-
anläggning mm. Det som återstår är nu hörnet mot 
Dag Hammarskjölds väg.

– Det handlar om att ta fram underlag för arbe-
tet med detaljplanen, så att vi får en bra dialog med 
kommunen. Samtidigt pågår olika utredningar om 
universitetsförvaltningens lokaler, som är dåligt an-
passade för dagens krav. Om det mynnar ut i en flytt, 
måste vi ha studerat olika tänkbara lösningar, säger 
universitetsdirektör Ann Fust.

Inget beslut
Något beslut är alltså inte taget, det ligger längre 
fram när man har alla alternativ på bordet. Men ska 
Blåsenhus vara ett realistiskt alternativ måste arbe-
tet med detaljplanen påbörjas nu. Området har ett 
bra läge mitt i stråket från Ekonomikum till Ång-
strömlaboratoriet med bra parkeringsmöjligheter, 
goda bussförbindelser och närhet till alla delar av 
universitetet.

För att få så intressant och bra underlag som möj-
ligt för detaljplanen kommer Akademiska Hus inom 
kort att ge s k parallella uppdrag till fyra välrenom-
merade arkitektkontor i Norden. Byggnaden ska vara 
utformad på ett välkomnande sätt både mot staden 
och inåt kvarteret Blåsenhus. Den ska få ta plats, 
samtidigt som den på ett respektfullt sätt ska för-
hålla sig till den kulturhistoriska omgivningen. 

–Vi vill att huset ska kännas välkomnande för 
besökare, personal och studenter som anländer till 
fots, med cykel eller bil. Men beslut fattas inte för-
rän alla underlag finns och alternativen är utredda, 
säger universitetets byggnadschef Lennart Ilke.

En detaljplan ska kunna gälla i decennier, så den 
måste ge utrymme för framtida, ännu inte förut-
sedda behov. Det kommer därför att ingå i uppdra-
get till arkitektkontoren att illustrera hur detta kan 
hanteras.  De parallella uppdragen innebär inte att 
man förbinder sig till något av förslagen. Det står 
Akademiska Hus och universitetet helt fritt att ta 
fasta på de bästa idéerna i förslagen och kombinera 
dem som man vill. Förslagen kommer så småningom 
att ställas ut för såväl anställda som allmänhet inför 
beslutet om detaljplanen.

anneli waara

textilvetarna mariana eriksson och margareta nockert trivs bra i sina nya lokaler.

det var befriande att flytta 
hit. det satt så mycket i 
väggarna på det andra stäl-
let! vårt ämne kan utveck-
las på ett bättre sätt här. ”

Ny DETALJPLAN I 
BLÅSENHUS SKA TAS FRAM

plan för framtidens 
lokalförsörjning

I december fattas beslut om en ny långsiktig 
lokalförsörjningsplan för universitetet. En förstudie 
skickades ut i våras, och vetenskapsområdena har 
yttrat sig om denna och redovisat sina planer och 
behov. 
På basis av detta håller planen nu på att utarbetas av 
byggnadsavdelningen. 17 december ska konsistoriet, 
universitetets styrelse, fatta sitt beslut.  
Tidigare har Projektplan 1996 och Lokalförsörjnings-
plan 2004 legat till grund för den stora förnyelse 
som universitetet genomfört på lokalsidan.

mats nilsson fick pris.
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Hörnet mot dag Hammarskjölds väg ska planeras.
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genusanalys av civil-
ingenjörsprogram

fler kvinnliga förebilder 
behövs inom civilingenjörs-
utbildningen. det är en av 
slutsatserna i en genusanalys 
av tre civilingenjörsprogram 
vid Uppsala universitet. 

Genusanalysen har gjorts vid civil-
ingenjörsprogrammen i teknisk fysik, 
kemiteknik och system i teknik och 
samhälle. Det förstnämnda har mest 
manliga studenter, medan de två an-
dra har mer jämn könsfördelning.

– Vi valde som metod att enga-
gera studenterna själva som granska-
re. 15 studenter, åtta kvinnor och sju 
män, fick göra analysen, berättar Ma-
ria Orvehed från Teknat Samverkan 
(f d MOR-enheten) vid teknisk-na-
turvetenskapliga fakulteten.
   Studenterna lade märke till myck-
et – allt ifrån hur stort talutrymme 
tjejer respektive killar fick, till bris-
ten på kvinnliga förebilder. På Ång-
strömlaboratoriet är t ex alla salar 
uppkallade efter kända manliga ve-
tenskapsmän, och porträtten på väg-
garna föreställer också huvudsakligen 
män.  

Ett konkret förslag som kom fram 
var att utbilda både studenter och 
lärare i genusfrågor.

– En stor vinst med projektet var 
studenternas egen ökade medveten-
het, som spred sig som ringar på vatt-
net, säger projektledaren Sara Wol-
degiorgis.

Projektet fick stöd från universi-
tetets jämställdhetskommitté under 
2007, och var ett av dem som pre-
senterades på universitetets jäm-
ställdhetsdag nyligen.

annica hulth
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ångströmlaboratoriet – studiemiljö 
för många blivande civilingenjörer. 
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pedagogiska programmet:

Möten den röda tråden till bättre undervisning 
i börJAde med att diskutera 
i lärarlaget vad som fattades 
på våra program och vad som 

var bra. Senare bestämde vi oss för en 
prioriteringsordning, berättar studie-
rektorn Karin Hellström.

Lärarna valde att jobba vidare med 
två saker: Den röda tråden mellan oli-
ka kursmoment och återkoppling. 
Båda dessa är viktiga punkter i univer-
sitetets nya pedagogiska program, som 
börjar gälla 1 januari 2009.

– Den röda tråden valde vi efter-
som vi gjorde en självvärdering i våras 
där det kom fram att vi borde jobba 
mer med detta. Återkoppling och ex-
aminationsformer har vi diskuterat i 
åratal, berättar prefekten Margareta 
Emtner.

Regelbundna möten
Genom de nya verktygen på webben 
har institutionen fått tillgång till dis-
kussionsfrågor, till förklaringar till oli-
ka begrepp och till de senaste resulta-
ten inom högskolepedagogiken. 

Men viktigast av allt, menar de, är 

de regelbundna mötena varannan 
vecka för lärarna. 

– Erfarenhetsutbyte är viktigt, kon-
staterar Anna Hedin vid avdelningen 
för universitetspedagogisk utveckling 
(PU). 

Tillsammans med kollegan Åsa 
Warnqvist jobbar hon aktivt för att pe-
dagogiska programmet inte ska bli en 
hyllvärmare, utan verkligen användas 
runt om i universitetet.

Över 250 lärare om året går den 
grundläggande pedagogiska kursen på 
PU och ytterligare ett hundratal deltar 
i andra fortbildningskurser, men nu vill 
de nå ut ännu bredare. 

Svårt att klä i ord
– Ett problem kan vara att få gehör för 
sina nyvunna erfarenheter på hem-
maplan och ett annat kan vara att alla 
lärare ännu inte haft tillfälle att gå nå-
gon pedagogisk kurs och diskussioner-
na blir ytligare eftersom man trots stor 
erfarenhet har svårt att klä den i ord, 
säger Anna Hedin.

– Vi vet att lärarna är väldigt tyng-

da idag och därför måste vi väva in det 
pedagogiska utvecklingsarbetet i de 
rutiner som redan finns. Pedagogiska 
programmet ska fungera som ett stöd. 
Lärarna ska utnyttja varandras idéer 
och kunskap och hjälpa varandra. Un-
dervisningsarbetet kan genom detta 
förhoppningsvis upplevas som mindre 
tungt.

jobbar i lärarlag
Sex institutioner har redan i höst bör-
jat pröva verktygen, som från januari 
ska kunna användas av alla institutio-
ner, som hjälp i arbetet med att ta 
fram en handlingsplan för 2010-2013 
som ska presenteras i verksamhetspla-
nen för 2010.

– Det är fantastiskt att vi har de här 
diskussionsfrågorna, det underlättar 
verkligen, säger Margareta Emtner.

Ett begrepp som diskuteras är ”stu-
dentaktivering”. Studenterna lär sig 
bäst om de själva är aktiva, visar forsk-
ning. Men vad innebär det att aktive-
ra studenter? 

Detta kan göras på många olika 

sätt, till exempel genom att jobba med 
”Supplemental Instruction”. Då ge-
nomgår äldre kursare en kortare hand-
ledarutbildning, och hjälper sedan nya 
kursare att bearbeta problem som kvar-
står efter föreläsningarna. 

 – Det har vi prövat och alla stu-
denter på termin 1 anmälde sig. I en 
liten grupp är det lättare att ställa frå-
gor och diskutera grundläggande be-
grepp, säger Karin Hellström.

Studenternas ansvar
Studenterna har en viktig roll, och ett 
ansvar, i det pedagogiska programmet. 
Därför finns frågor till studenterna ock-
så, till exempel: ”Läser du kurslittera-
tur? Tar du egna initiativ? Tar du till-
vara den stimulans att vara aktiv som 
lärarna ger?” 

Ett urval av dessa frågor har sam-
manställts till en enkät och delats ut 
till samtliga studenter på sjukgymnast-
programmet för att kartlägga bland an-
nat studenternas syn på sitt ansvar i 
undervisningen. 

annica hulth
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prefekten margareta emtner (längst fram till vänster) och studierektorn karin Hellström (till höger) på möte med lärarna på sjukgymnastprogrammet.

sjukgymnastikutbildningen 
är en av sex enheter som under 
hösten testar olika nya verktyg 
för införande av universitetets nya 
pedagogiska program. Med hjälp 
av täta möten och diskussioner 
i lärarlaget, ska man där utifrån 
sina egna prioriteringar förbättra 
undervisningen.

pedagogiska programmet

Pedagogiska programmet börjar gälla 1 
januari 2009. Institutionerna ska börja 
med att göra en självvärdering, och 
sedan göra prioriteringar för att närma 
sig målen i pedagogiska programmet. 
Detta ska resultera i en plan för ge-
nomförande under en treårsperiod, 
2010-2013, vars resultat ska redovisas i 
verksamhetsplanen för 2010.

För att konkretisera pedagogiska pro-
grammet håller PU på att utveckla en 
”pedagogisk uppslagsbok” på nätet, där 
ett 70-tal ord förklaras närmare. Här 
kommer också att finnas olika verktyg, 
exempelvis för diskussioner, kartlägg-
ningar och prioriteringar. Till nästa som-
mar kommer verktyget att vara helt 
klart, men redan nu går det att nå på 
webbadress:
http://www.pu.uu.se/pu-wiki/

Verktyg på nätet

12

torgny segerstedt är den 
svenska sociologins nestor 
och var också under 23 år 
rektor för Uppsala universi-
tet. Hans 100-årsdag den 11 
augusti högtidlighölls med 
kransnedläggning på graven 
vid gamla kyrkogården i 
Uppsala.

– Torgny Segerstedts långa rektors-
gärning präglades av vidsynt huma-
nitet, sällsynt arbetsförmåga och in-
itiativkraft, oräddhet och kunnighet. 
Hans insats är förblivande och kom-
mer att inta en central plats vid kom-
mande beskrivningar av universite-
tets hittills mest expansiva period, 
sade professor Martin H:son Holm-
dahl, en av Uppsala universitets ti-
digare rektorer, i sitt tal vid graven.

Han vittnade om Torgny Seger-
stedts stora arbetskapacitet, som kom 
att hålla i sig livet ut.

– Uppsala och dess universitet 
fick glädje av denna oerhörda arbets-
insats i 60 år från utnämningen som 
30-åring till professor i filosofi 
1938.
   Torgny Segerstedt var rektor vid 
Uppsala universitet i 23 år, mellan 
1955 och 1978. Han var också Sve-

riges förste professor i sociologi vid 
landets första sociologiska institu-
tion, som skapades 1947 vid Upp-
sala universitet.

 
Läs hela talet på www.universen.uu.se  
eller kontakta Universens redaktion.

tidigare rektorn martin H:son 
Holmdahl höll tal vid torgny seger-
stedts grav.
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torgny segerstedts 
100-årsdag hedrades
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UNIVERSITy NEWS

28/10 – 9/12: Vill du se en 
stjärna? Visningar av stjärnhimlen 
stjärnklara tisdagkvällar, kl 19 och 
20 vid Gamla astronomiska ob-
servatoriet i Observatorieparken, 
Kyrkogårdsgatan. Kostnad: 30 kr 
per person över 6 år. Biljetter 
köps på plats, det går tyvärr inte 
att förboka. www.astro.uu.se

2/11: Fri entré på Museum Gus-
tavianum kl 13–15. Möt Mr Såp-
bubbla. Göran Rämme visar och 
berättar senaste nytt på såpbub-
belfronten. Prova-på-experiment 
och upplev hur det är att befin-
na sig i en såpbubbla. 

4/11: Tisdagslunch vid Centrum 
för genusvetenskap kl 12–13. 
Sohl, Lena, doktorand i sociolo-

gi, Uppsala universitet: The only 
way is up? Kvinnors klassresor i 
dagens Sverige.

9/11: Museidagen: Ett nytt mu-
seum – Myntkabinettet. I Uni-
versitetshuset, lätt tillgängligt på 
baksidan, finns Uppsalas nyaste 
museum – Myntkabinettet. Följ 
med på guidade visningar kl 13 
och 14. Fri entré.
 
12/11: It-säkerhet. Lunchsemi-
narium vid Uppsala Learning lab 
med Veronika Berglund och Tor-
björn Wictorin från universitetets 
grupp för informationssäkerhet, kl 
12.30–14, Kyrkogårdsgatan 2C. 
Anmälan: info@ull.uu.se 

11/11: Konst och läkekonst: 

Om Ernest Hemingway kl 19 i 
Rudbecksalen, Rudbecklabora-
toriet. Håkan Westling, professor 
och tidigare rektor vid Lunds 
universitet medverkar. 

13/11: Merete Mazzarella: ”Mitt 
Amerika” kl 18:15 i Geijersalen, 
Engelska Parken. Som ett led i 
firandet av 40-årsjubileet av pro-
fessuren i amerikansk litteratur 
ordnar Engelska institutionen vid 
Uppsala universitet en serie fö-
reläsningar under hösten 2008 
på temat ”Mitt Amerika”. 

14/11: Professorsinstallation kl 
15 i Universitetsaulan. Veckan 
före installationen föreläser pro-
fessorerna i universitetshuset. Se 
program: www.uu.se

14/11: Hur du lyckas med före-
tagssamarbeten, föredrag av Stu-
re Hogmark kl 12–13 i Polhems-
salen, Ångströmlaboratoriet. Del 
av: ÅMAs Lunchevenemang An-
mälan senast 7 nov till annika.ols-
son@uuinnovation.uu.se.

19/11: Universitetets likabehand-
lingsarbete - seminarium för an-
ställda kl 12-14 i Universitetshuset, 
sal X, om vad jämlikhet och lika-
behandling är och hur universitetet 
arbetar med dessa frågor.Anmälan: 
arbetsmiljo@uadm.uu.se  
 
18/11: BIO-Ångström 2008, 
konferens om ny diagnostik, be-
hov, efterfrågan och tekniska lös-
ningar. Arrangeras av Uppsala 
Bio vid Ångströmlaboratoriet.
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bOSTAD
Uthyres

l Stor, central 5:a uthyres från 
januari 2009. Möblering kan 
diskuteras. Kontakta lisa-
thillberg@hotmail.com.

l Möblerad lägenhet på 4 rok 
(87 kvm) i Salabacke uthyres 
för längre eller kortare period. 
Rök- och husdjursfri. Kontakta 
Per, 070-6554965

l  Lägenhet i Eriksberg, 3 rok, 
113 kvm, uthyres under ett år 
från mitten av januari eller 1 fe-
bruari. Referenser krävs. Kontak-
ta anneli.waara@uadm.uu.se.

l  Uppsala Akademiförvaltning 
förvaltar ca 700 bostadslägen-

tHe pHysiotHerApy 
program is one of six units that 
are testing various tools for im-
plementing the University’s new 
program for teaching and lear-
ning this autumn. Through fre-
quent meetings and discussions 
within the team of teachers, 
they are seeking to improve 

their teaching, based on their 
own priorities. The program 
for teaching and learning will 
take effect on January 1, 2009. 
Departments are to start by 
carrying out a self-evaluation, 
with the help of tools created 
by the Office for Development 
of Teaching and Learning (PU).

meetings inspire better teaching 

ConstrUCtion proJeCts 
are underway throughout 
Uppsala, and the University 
has also started several. At the 
Blåsenhus campus, buildings are 
in progress for teacher training, 
education, and psychology. Re-
cently the ground was broken 
for the new exercise facility on 
the same campus. At EBC mo-
dern new laboratory facilities 
are being built. And at BMC 
work has started on the third 
stage of renovation and recon-
struction for new activities. The 
result will be a more connected 
University strip – from Ång-
ström to Ekonomikum – about 
three kilometers long and one 

and a half kilometers wide, with 
the Blåsenhus campus in the 
middle. 

on sUndAy, november 
16, the Museum of Evolution 
will present a whole day for 
English-speaking residents of 
Uppsala. The program includes 
stories for children, a flashlight 
walk among dinosaurs, and a 
lecture by Per Ahlberg, profes-
sor at the Department of Phy-
siology and Developmental Bio-
logy. The event is arranged by 
“Everything in English” together 

with the Museum of Evolution.
www.evolutionsmuseet.uu.se

dinosaUrs – in english
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new University premises 
Under constrUction 

den kända komikern 
babben larsson står 
för underhållningen på 
årets novemberfest. 
som vanligt äger festen 
rum på slottet, och alla 
universitetets anställda 
är välkomna att delta. 
men det gäller att boka 
biljetter i tid.

Årets Novemberfest är på slot-
tet fredagen den 28 november 
kl 18.00. Kvällen börjar med 

en fördrink, och därefter följer 
en trerätters supé. Sedan är 
det dans, till toner från Upp-
salabandet Rezår.

Under middagen underhål-
ler Babben Larsson.

Kostnaden är 250 kronor 
per person och anmälningar 
tas emot fram till måndagen 
den 17 november i mån av 
plats. Biljetterna brukar ta slut 
fort, eftersom platsantalet är 
begränsat i rikssalen.

snart är det dags för novemberfest på slottet, med bland andra babben larsson.

Babben Larsson underhåller
på Novemberfesten

heter. Som anställd vid Upp-
sala universitet har du förtur i 
bostadskön. Välkommen att re-
gistrera dig på http://www.uaf.
se.

l  Hotellrum med frukost och 
gästforskarlägenheter med 
möbler och köksutrustning ut-
hyres på Akademihotellet, tel: 
018-15 51 90, 018-15 51 94.

Önskas hyra

l  Akademikerfamilj (1 barn) 
önskar hyra lägenhet, 3-4 rum, 
i Uppsala fr o m 1/1 -09. Kon-
takta institutionen för arkeo-
logi och antik historia, tel: 018-
4712084, 018-4712897 eller 
073-7169121.

nu har nya hedersdok-
torer utsetts vid alla 
fakulteter. Hedersdok-
torerna kommer att få 
sina hattar och kransar 
vid vinterpromotionen 
i januari. Här är hela 
listan. (se också www.
uu.se/forskning)

Samhällsvetenskap
Professor Rachel E. Keen, 
University of Virginia, känd 
inom området kognitiv ut-
veckling, professor Anne Mur-
cott, Nottingham University, 
mat- och måltidsforskare in-

om området socio-
logi, och fil.mag. 
Bengt Johansson, 

föreståndare 
för Nationellt 
centrum för 

matematikut-
bildning vid Gö-

teborgs universitet.
 
Medicin och farmaci
Guiseppe Bianchi, professor 
emeritus och världsledande 
njurforskare vid University 
Vita Salute i Milano och 
Geoffrey Tucker, apotekare 
och professor i klinisk farma-
kologi.  

Teknik och 
naturvetenskap
Professor Lennart Bengtsson, 
meteorolog vid det europe-
iska vädercentret ECMWF 
och på Max Planck Institute 
of Meteorology i Tyskland, 
Ulf Smith, adjungerad profes-
sor emeritus vid institutionen 
för teknikvetenskaper på Ång-
strömlaboratoriet och John 

Ellis, professor i teoretisk fy-
sik vid CERN. 

Historisk-filosofiska 
Martin Kemp, professor i 
konsthistoria vid Oxford Uni-
versity och internationellt le-
dande renässansforskare samt 
Janice Radway, professor i 
kommunikation/retorik och 
genusstudier vid Northwes-
tern University School of 
Communication, USA. 

Språkvetenskap
Ernst Håkon Jahr, framståen-
de språkforskare och tidigare 
rektor vid universitetet i Ag-
der, Norge.

juridik
Martin Borgeke,  hovrättslag-
man vid hovrätten över Skåne 
och Blekinge i Malmö samt 

Esin Örücü, professor eme-
rita vid universitetet i Glas-
gow Erasmus Universiteit, 
Rotterdam där hon har bidra-
git till utvecklingen av den 
komparativa rätten. 

Teologi
Linda Woodhead, professor i 
religionsvetenskap vid Lan-
caster University och Norman 
Hjelm, förlagsredaktör från 
Pennsylvania, USA, som varit 
utgivare och redaktör för ett 
stort antal skrifter.

Utbildningsvetenskap
Monique de Saint Martin, 
professor/forskningsledare, vid 
École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS) i 
Paris, med specialområdet ut-
bildningssociologi och eliter-
nas sociologi. 

många nya hedersdoktorer

Anmäl hur många ni blir 
och namn, samt eventuella 
önskemål om placering och 
specialkost, till Inger Sand-
berg eller Eva Holmgren,  
tel: 471 17 06 eller 471 17 
05, fax: 471 16 41.
Betalning senast 21 novem-
ber till Plusgiro 181342-7, 
Uppsala universitet, Akade-
miska fester.

ANMÄLAN

de nya hedersdoktorerna promoveras i januari.

margareta emtner and karin Hellström and the other 
teachers at the physiotherapy programme.
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blåsenhus - under con-
struction.
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WAve energy, new ma-
terials, solar cells, cancer vac-
cine, robots, smart windows, 
machine translation, 3D optics, 
PET technology, micromotors...
These are some examples of 
activities and products that 
have grown out of University 
research. In the last ten years a 
hundred new companies have 

been created from research at 
Uppsala University. 
To make this known to the 
public, the University has mar-
keted itself in a profile adverti-
sement in several daily newspa-
pers. The ad will be followed up 
with more in-depth information 
on the Web, among other pla-
ces. www.uu.se

hUndreds oF new companies 
–  an excellent resUlt
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motion på arbetstid
”vi sparkar i forskning-
ens tjänst”. så står det 
på de två sparkcyk-
larna som köpts in till 
avdelningen för syste-
matisk biologi på ebC. 
ett bra sätt att hålla 
sig i form på arbetstid, 
tycker Anneleen kool 
och åsa kruys.

– Nästan alla som vi träffar 
vill provköra dem och det 
finns många som tycker att 
det är väldigt smidigt att åka 
genom korridorerna, berättar 
doktoranden Anneleen Kool.

Kollegan Åsa Kruys (post 
dok) har monterat en ring-
klocka på sin sparkcykel, för 
att kunna varna folk när hon 
åker fort och ljudlöst genom 
korridorerna.

– Om man åker riktigt 
långa sträckor, som till herba-
riet eller biblioteket för oss, 
känner man det verkligen i 
lårmusklerna.

Både Åsa och Anneleen 
har barn på dagis som ska 
hämtas innan kl 16, så de har 
hittills inte hunnit med frisk-
vård under arbetstid. 

– Det känns ju som om man 
redan har alldeles för lite tid på 
jobbet. Sparkcyklingen gör att 
vi rör på oss och samtidigt spa-
rar vi tid. Suveränt!

annica hulth 
Anneleen kool sparkar sig 
fram i korridorerna.

öppen Föreläsningsserie 

enFald eller mångFald?
Under fyrA kvällAr under 
hösten 2008 håller flera experter 
korta föredrag under temat ”En-
fald eller Mångfald?”. Publiken får 
också chansen att ställa frågor till 
universitets forskare och andra 
inbjudna experter.

Höstens föreläsningsserie hand-
lar om biologisk mångfald, religiös 
mångfald och om den mångfald 
av kostråd och dieter som florerar. 
Dessutom har ett valextra arrange-
rats med anledning av presidentvalet 
i USA. Moderator är vetenskaps-

journalisten Jan-Olov Johansson.
Tre föredrag har redan varit 

och kan nu ses på webb-TV på 
www.uu.se. 

Ett föredrag återstår. Den 24 
november talar forskare i kostve-
tenskap och medicin samt Karin 
Bojs, journalist och vetenskaps-
redaktör på DN under rubriken 
”En statlig kostcirkel eller många 
kändisbantare – vem kan man 
lita på?”

Tid och plats: 24/11 kl 19-21 i 
Universitetshuset sal X. Fri entré.
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AKTUELL

n HAr Hon bArA hunnit vara professor i 
drygt en månad. Men Hilpi Rautelin har 
redan satt sin prägel på tjänsterummet två 

trappor upp i den röda tegelbyggnaden på Dag 
Hammarskjöldsgatan.

När det gäller färger har hon 
vissa preferenser. Skrivbordsstolen 
är orange, tidskriftshållarna likaså. 
I hallen hänger två oranga jackor 
– och samma färg pryder Hilpis 
glasögon, skjorta och skor.

– Man behöver inte vara grå för 
att man är professor. Jag har gillat 
orange i tio år nu och har inte 
tröttnat än. Det är en så energisk färg! utbrister 
hon.

Efter många års forskning i Helsingfors har hon 
nu sökt sig till nya utmaningar. Rummen intill hen-
nes står ännu tomma i väntan på nya doktorander 
och forskare. Hon ser fram emot att bygga upp en 
ny forskargrupp.

– Det verkar finnas så många kunniga personer 
här, så det ska inte bli några problem. Jag hoppas 

att jag kan bidra till att fler läkare här i Uppsala blir 
intresserade av forskning och kanske till och med 
specialiserar sig på bakteriologi.

Lömska tarmbakterier
Hilpis specialitet är campolybac-
ter, dessa lömska tarmbakterier 
som orsakar diarréer och andra 
magproblem. Hon fastnade för 
dem redan som student. Forsk-
ningen ledde till disputation och 
utveckling av ett diagnostiskt test 
som fortfarande är i bruk i Hel-
singfors.

1983 var hon på konferens i Bryssel och fick upp 
ögonen för en ny, hittills okänd bakterie. Den unga 
forskaren Barry Marshall berättade entusiastiskt om 
sina fynd av bakterier på magslemhinnan.

Åhörarna var skeptiska, men Hilpi tyckte att det 
var spännande och började själv forska om helico-
bacter. Motståndet minskade med tiden och år 2005 
fick Barry Marshall tillsammans med Robin Warren 
Nobelpriset för sin upptäckt av helicobacter pylori, 

som kan orsaka magsår och har flera följdsjukdo-
mar.

– Det var spännande för mig som ung forskare 
att få följa hela historien, från det första motstån-
det, till att forskningen blev erkänd över hela värl-
den och fram till Nobelpriset. Det visar att fors-
karvärlden inte alltid är öppen för nya idéer.

Simning en riskfaktor
Förutom helicobacter är Hilpi fortfarande intres-
serad av campolybacter, som är den vanligaste skad-
liga bakterie som infekterar tarmen. Om man sim-
mar ute på sommaren löper man viss risk att 
smittas. Bakterien kan också finnas i dåligt tillagad 
kyckling och i brunnsvatten.

– Den klart största risken är att man reser utom-
lands. I Finland har 70–80 procent importerat in-
fektionen, säger Hilpi.

Hon hoppas på nya infallsvinklar nu när hon bytt 
både universitet och land, och tänker fortsätta sam-
arbetet med sin gamla forskargrupp i Helsingfors.

Familjen finns också kvar i Finland än så länge, 
men kommer förstås hit i november för att vara 
med vid professorsinstallationen. Den ser hon fram 
emot.

– Jag tycker att det är trevligt med akademiska 
traditioner – utan att det för den skull behöver bli 
stelt. Jag föredrar frack framför ylletröja!

annica hulth

Nystart för färgstark professor
bakterieforskare – se hit! en ny professor i klinisk bakteriologi har 
kommit till stan. Hennes forskningsgrupp blev kvar i Helsingfors och nu 
är hon i full färd med att bygga upp en ny. Hilpi rautelin är en av alla nya 
professorer som installeras den 14 november.

Hilpi rautelin forskar om helicobacter, en magsårsbakterie som upptäcktes så sent som på 80-talet.
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det är trevligt med 
akademiska traditio-
ner – utan att det för 
den skull behöver bli 
stelt. Jag föredrar frack 
framför ylletröja!

namn: Hilpi Rautelin

ålder: 47 år

titel: Professor och överläkare 
i klinisk bakteriologi.

familj: 

Man och två vuxna döttrar.

favoritteveprogram: 
Har ingen teve ännu.

senast lästa bok: 

Stieg Larssons deckartriologi.

Hur håller du dig i form: 
Promenerar till jobbet – det finns 
många backar i Uppsala!

okänd talang: Inga okända 
talanger, men jag sjunger i kör 
– och jag har förstått att det finns 
många körer att välja på här!

Hilpi rautelin
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