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FORSKNING KAN INTE administreras fram brukar 
det heta. Och de flesta brukar nicka instämmande. 
Men, låt oss granska den här ”sanningen” litet mer i 
detalj!  Umeå universitet invigdes som vi alla vet för 
50 år sedan och det ska vi ju fira brett i år. Innan dess 
fanns inte mycket av forskning i den lilla staden  
(39 889 invånare 1965 enligt SCB). Varken samhälls-

vetarhuset, naturvetarhuset eller HUFO-byggnaderna, där fram-
gångsrik forskning sedermera skulle komma att byggas upp, fanns på 
plats. Själv brukade jag och min bästa kompis testa nya cykellysena 
nere på de delvis leriga, delvis gräsbevuxna ängarna som då täckte 
vårt nuvarande vackra campus. Det var ju i och för sig spännande 
upptäcktsfärder, men någon forskning i allmännyttans tjänst var det 
definitivt inte. Ett antal år innan 1965 började det fattas en massa 
kloka beslut, i både Stockholm 
och Umeå. 

DET TOGS BESLUT om 
inriktning på det blivande 
universitetets verksamhet, 
att en filosofisk fakultet skulle 
inrättas och sedan delas upp i 
matematisk-naturvetenskapli-
ga, samhällsvetenskapliga och 
humanistiska fakulteter – de 
medicinska och odontologiska 
fakulteterna fanns redan på 
plats. Beslut fattades om hur 
pengar från finansminister 
Gunnar Sträng skulle fördelas 
mellan fakulteterna som 
sedan i sin tur beslutade om 
vidare fördelning till institu-
tionerna. 

ALLT DETTA OCH mer därtill 
skulle naturligtvis adminis-
treras: pengarna skulle hålla redas på och fördelas, lärare skulle 
anställas på ett rättssäkert sätt, begynnande forskningsresultat skulle 
kommuniceras, kurs- och utbildningsplaner skulle fastställas så att vi 
fick en utbildning som kunde försörja den framväxande forskningen 
med doktorander... Men andra beslut skulle ha kunnat tas som lett 
till helt andra inriktningar på verksamheten, kanske hade vi ha kun-
nat bli ett tekniskt universitet!? Lika odiskutabelt som att den enskil-

de forskarens resultat inte går 
att administrera fram är det 
att kloka beslut effektuerade 
av en kompetent och effektiv 
administration är ett oslagbart 
recept för att framgångsrik 
forskning och utbildning ska 
kunna växa fram inom de 
områden som vi önskar!

ANDERS LUNDIN 
KANSLICHEF,

KANSLIET FÖR TEKNIK  
OCH NATURVETENSKAP

Ansvarig utgivare Anders Lundin.
Adress Kansliet för teknik och naturvetenskap, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Redaktion Anna-Lena Lindskog och Ingrid Söderberg, teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten, Umeå universitet
Omslagsfoto Ulrika Bergfors-Kriström
Vad vill du läsa om? Hör av dig till Anna-Lena Lindskog, anna-lena.lindskog@
umu.se, 090-786 58 78 eller Ingrid Söderbergh, ingrid.soderbergh@umu.se, 090-
786 60 24.
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Under fosterutvecklingen hjälper nervceller varandra på rätt 
plats genom en slags molekylär och cellulär karta. 
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går att administrera 

fram är det att kloka 
beslut effektuerade 
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effektiv administration 
är ett oslagbart recept 

för att framgångsrik 
forskning och utbild-
ning ska kunna växa.”
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Den skandinaviska växtforskarorganisationen Scandinavian Plant Physiology 
Society delar vid årets kongress i Stockholm ut fyra priser till framstående 
forskare. Forskare från Umeå Plant Science Centre, UPSC, tilldelas i år samt-
liga fyra priser.
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Prisregn över forskare vid 
Umeå Plant Science Centre

Fiffiga sätt att följa 
solförmörkelsen
KREATIVA FYSIKER Egentillverkade 
fotolådor, solglasögon, specialglas-
ögon, fotonegativ, cd-skivor, tubkikare 
och vanliga kikare. Uppfinningsri-
kedomen var stor när ett hundratal 
människor samlades utanför Fysikhu-
set vid Umeå universitet för att följa 
solförmörkelsen den 20 mars. Omkring 
rymdfysikern Patrik Norqvist och några 
tekniska fysiker samlades många för 
att, via hans tubkikare, följa händelse-
förloppet som projicerades på ett vitt 
A4-papper. Månen täckte ungefär 80 
procent av solskivan och varade 09.50-
12.10. Nästa gång en lika omfattande 
solförmörkelse inträffar i Sverige är 
först år 2039. 

Ingenjörsstudent 
blev Årets it-tjej
IT-TÄVLING Anna Henningsson, 
student på civilingenjörsprogram-
met i teknisk datavetenskap, Umeå 
universitet, segrade i tävlingen Årets 
it-tjej. Hon kommer under ett år att få 
vara en förebild och ambassadör för 
it-intresserade tjejer i hela landet. 
– Jag vet hur det är att komma från an-
dra sidan. Att inte tro att jag kan data 
och matematik. Men jag har tagit mig 
över den barriären, säger hon.
Trots tidigare tveksamhet till ämnes-
området läste Anna teknisk-naturve-
tenskapligt basår för att kunna söka 
till universitetet. Där upptäckte hon att 
hon var duktig på matematik. 
Hon fortsatte på civilingenjörsprogram-
met öppen ingång, upptäckte att pro-
grammering kan vara oerhört lustfyllt, 
sökte till teknisk datavetenskap och var 
plötsligt en av två tjejer som tillsam-
mans med 50 killar började läsa denna 
utbildning i Umeå.

Forskare vid Umeå Plant Science Centre tilldelas samtliga fyra SPPS Awards. Från vänster Torgny 
Näsholm, Nathaniel Street och Stefan Jansson (på bilden saknas Gunnar Öquist). 
         FOTO: MATTIAS PETTERSSON

DETTA ÄR naturligtvis oerhört glädjande 
och ett bevis på att vi lyckats med vår 
målsättning att etablera UPSC som en av de 
ledande växtforskningsmiljöerna i Europa, 
säger professor Ove Nilsson, föreståndare 
för Umeå Plant Science Center.

Scandinavian Plant Physiology So-
ciety grundades 1947, och har sedan dess 
organiserat skandinaviska experimentella 
växtfysiologer som jobbar inom forsknings-
fält från molekylärbiologi hela vägen upp 
till ekofysiologi. Föreningen håller kongress 
vartannat år och årets kongress, som är 
den 26:e  i ordningen, hålls den 9-13 augusti                  
i Stockholm.

”SPPS Popularisation Prize” har med 
ojämna mellanrum delats ut under många år 
och sedan 2013 delas ytterligare tre pris ut, 
SPPS Early Career Award, SPPS Award och 
Physiologia Plantarum Award (Physiologia 
Plantarum är föreningens tidskrift).

NÄR FÖRENINGEN offentliggjorde årets 
pristagare stod det klart att UPSC – ett forsk-
ningscentrum bestående av forskare från 
Umeå Universitet och Sveriges Lantbruksu-
niversitet i Umeå – tilldelades samtliga 
fyra priser även om ett av dem, SPPS Early 
Career Award, delas med en finsk forskare.

SPPS Award tilldelas professor emeritus 
Gunnar Öquist, UPSC och Umeå universitet, 
tidigare ständig sekreterare för Kungl. Veten-
skapsakademien (KVA).

Physiologia Plantarum Award tilldelas 
professor Torgny Näsholm, UPSC och SLU.

SPPS Popularization Prize tilldelas 
professor Stefan Jansson, UPSC och Umeå 
universitet.

SPPS Early Career Award tilldelas Natha-
niel Street, UPSC och Umeå universitet, och 
Ari-Pekka Mähönen, Helsingfors universitet.

INGRID SÖDERBERGH

Framstående forskning
VÄXTFORSKNING Umeå Plant Science 
Centre, UPSC, är ett centrum för expe-
rimentell växtforskning och bildades 
1999 i ett samarbete mellan institutio-
nen för skoglig genetik och växtfysio-
logi vid SLU (Sveriges Lantbruksuniver-
sitet) och institutionen för fysiologisk 
botanik vid Umeå Universitet. 
UPSC är ett ”center of excellence” och 
en av Europas mest framstående forsk-
ningsmiljöer för växtforskning. 
Vid UPSC arbetar just nu cirka 170 
personer av 37 olika nationaliteter.

FOTO: MIKAEL HANSSON

FOTO: MAJA BONTA



TN Magasin • nr 2 • 20154

Ljusemitterande elektrokemiska celler, LEC, är en nyuppfunnen belysnings-
teknik. I sin avhandling i fysik vid Umeå universitet visar Amir Asadpoordar-
vish att en LEC kan tillverkas genom att spreja tre lager bläck ovanpå en yta 
och få att lysa med strömmen från ett vanligt batteri. Till exempel har profes-
sor Ludvig Edmans forskargrupp som han ingår i tillverkat en lysande gaffel.

Lysande gaffel med hjälp 
av sprejad Lec-teknik

Amir Asadpoordar-
vishs avhandling 
visar att det går att 
framställa lysande 
papper och en 
lysande gaffel 
genom att spreja 
ljusemitterande 
elektrokemiska 
celler på en yta.

I EN NYLIGEN genomförd studie visade 
vi att det också är möjligt att sprejbestryka 
LEC-strukturen direkt på vanligt, billigt 
kopiatorpapper, säger Amir Asadpoordar-
vish. En sådan pappers-LEC uppvisar jämn 
ljusemission även under upprepad böjning 
och flexning.

Artificiell belysning har inneburit stora 
fördelar för mänskligheten. De senaste åren 
har enorma framsteg gjorts genom kom-
mersialiseringen av energieffektiva ljusemit-
terande dioder, LED, och datorskärmar med 
hög kontrast baserade på organiska LED:er.

Men, organiska LED kräver en dyr och 
komplicerad tillverkningsprocess. Det är 
därför troligt att nästa stora genombrott 
inom belysning kommer att vara upptäckten 
av en billig och ”grön” teknik, producerad 
på ett kostnads- och materialeffektivt sätt 
med ofarliga och lättillgängliga råvaror, sam-
tidigt som belysningen är flexibel, tålig och 
väger lite. Ljusemitterande elektrokemiska 

celler, LEC, kan bli det som gör visionen till 
verklighet, konstaterar Amir Asadpoordar-
vish i sin avhandling.

EN LEC BASERAS på ett aktivt material 
placerat mellan en katod och en anod. I av-
handlingen visar Amir Asadpoordarvish hur 
forskargruppen med hjälp av en enkel hand-
hållen airbrush lyckats tillverka funktionella 
LEC:er genom att spreja tre lager bläck, och 
på så vis skapa anod, aktivt material och 
katod, ovanpå ett substrat. Sådana kompo-
nenter kan ge ljus med strömmen från ett 
vanligt batteri. I samma studie visades att 
sådana sprejsintrade LEC:er är högeffektiva 
och kan ha både flerfärgad och mönstrad 
ljusemission.

– De kan tillverkas direkt på komplicerade 
ytor. Ett anmärkningsvärt exempel på det är 
vår tillverkning av en ljusemitterande gaffel, 
säger Amir Asadpoordarvish.

ANNA-LENA LINDSKOG

Bin Yang.

Hallå där!
Bin Yang, fors-
karassistent vid 
institutionen för 
tillämpad fysik och 
elektronik, har fått 
ett prestigefullt 
pris inom området 
komfort och ener-
gieffektivitet  
i byggnader av den 
europeiska ener-
giorganisationen 
REHVA.

Hur känns det att få detta pris?
Det känns jätteroligt! Det är första 
gången priset går till en forskare verk-
sam vid ett svenskt universitet, säger 
Bin Yang, som ursprungligen kommer 
från Kina.

Vad betyder priset för dig?  
Jag är glad över att få sådant erkän-
nande från kollegor i EU och det 
uppmuntrar mig till att fortsätta min 
vetenskapliga bana och försöka nå nya 
framgångar inom mitt område. 

Förutom att jag får ett diplom och 500 
EUR i personligt pris är jag inbjuden 
att besöka ett antal lärosäten i Europa 
och presentera min forskning. Det 
känns extra roligt att få berätta om 
mina forskningsresultat för kollegor, 
inte bara i Sverige utan även i andra 
europeiska länder.

Vad handlar din forskning om?  
I  min forskning fokuserar jag på att 
skapa hälsosamma och bekväma 
inomhusmiljöer på ett energieffektivt 
sätt. 

INGRID SÖDERBERGH

Nya excellenta och 
meriterade lärare
UTBILDNING Teknisk-naturvetenskap-
liga fakulteten har beslutat placera in 
ett antal lärare i universitetets pedago-
giska meriteringsmodell, som antingen 
excellent eller meriterad lärare.
Professor Dan Johnels och universi-
tetslektorerna Agneta Bränberg, Bent 
Christensen, Peter Anton och Fredrik 
Georgsson har utsetts till excellenta 
lärare. 
Universitetslektorerna Lars-Daniel 
Öhman, Rolf Zale, Thomas Degn, Åke 
Brännström och Thomas Mejtoft, samt 
universitetsadjunkterna Maria Görans-
dotter och Stefan Berglund har utsetts 
till meriterade lärare.

ANNA-LENA LINDSKOG
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Mångfalden av växter längs norrländska vattendrag påverkas av både yt- och 
grundvatten. Att det finns en så stark koppling mellan vegetation och hydro-
logi är en kunskap som kan få stor praktisk betydelse för naturvården inom 
skogsbruket. Det visar ekologen Lenka Kuglerová i sin avhandling vid Umeå 
universitet.

Fler arter där vatten flödar
Det finns ett samband mellan flödande vatten och hög artrikedom. Bilden överst till höger visar strandzonen längs en liten bäck i Krycklans avrinnings-
område med instrument som mäter vattennivå, simulerade växtskador (träpinnar) och sedimentering.   FOTO: LENKA KUGLEROVÁ OCH WWW.FOTOAKUTEN.SE

STRANDZONER, områden intill vattendrag 
som periodvis översvämmas, är viktiga 
ekosystem i det boreala landskapet. De har 
hög artrikedom och är viktiga för vatten-
kvalitet och kvantitet och som födokälla för 
akvatiska organismer.

– Jag har funnit ett starkt samband mellan 
strandvegetationens artrikedom och läget i 
avrinningsområdet, säger Lenka Kuglerová. 
Läget spelar roll eftersom det styr hur 
mycket vatten som flödar till den punkten.

Att även vattendragets storlek spelar 
roll visar hennes studie av strandväxande 
kärlväxter, mossor och levermossor längs en 
gradient av vattendrag av olika storlek – från 
små bäckar i Krycklans avrinningsområde 
till den stora Vindelälven. Strandvegetatio-
nens art-rikedom ökade med vattendragets 
storlek.

– Det beror på att en ökning i vattendra-
gens storlek leder till att störningar från 
översvämningar blir större, vilket gör att he-

terogeniteten i strandmiljön ökar och mar-
ken blir mer produktiv. Större vattendrag är 
också mer effektiva för att sprida flytande 
frön med vattnet. Alla dessa faktorer bidrar 
till en mer gynnsam miljö för fler växtarter.

STRANDVEGETATIONEN PÅVERKAS 
också i hög grad av grundvattnet. Terräng-
förhållanden och jordarter bidrar till att 
koncentrera flödet av grundvatten till ut-
strömningsområden, så kallade ”hotspots”. 
Avhandlingen visar att dessa fuktiga partier 
har en artrikare strandflora. Strandzonerna 
med grundvattensutflöde är också bredare 
och har artrika samhällen av kärlväxter, 
mossor och levermossor längre bort från 
vattendrag i jämförelse med stränder utan 
grundvattensutflöde.

Grundvattensutflöden i strandzoner är 
värdefulla på många sätt, inte minst för 
vattendragens vattenkvalitet eller fiskar och 
vattenlevande insekter. Grundvattnet som 

strömmar ut skapar en stabil miljö med 
jämn temperatur och vattenföring, samt 
högre pH och högre kvävekoncentrationer. 
Vid avverkning i skogen lämnas i dag en 
skyddande zon längs vattendrag med en fast 
standardiserad bredd. Om Lenka Kuglerová 
får som hon vill bör tillämpningen av 
skyddszoner förändras.

– Mitt förslag är att införa hydrologiskt 
anpassade skyddszoner som är bredare där 
grundvattenutströmning sker och smalare i 
övrigt. Genom detta kan vi skydda biolo-
gisk mångfald, vattenkvalitet och undvika 
att skogsmaskiner fastnar och skadar våta 
strandjordar, säger hon.

Många nordliga vattendrag kanaliserades 
och rensades under 1900-talet för att trans-
portera timmer. I dag restaureras många av 
de vattendragen för att återskapa de natur-
liga miljöerna. Lenka Kuglerovás resultat 
visar att restaurering av vattendrag kan öka 
artrikedom och biomassa av strandväxter.

– Vi ser dock inte så snabba, positiva 
resultat som vi önskar. Miljön har blivit mer 
gynnsam för strandväxter efter restaure-
ring, men växterna behöver mer tid för att 
återhämta sig.

INGRID SÖDERBERGH
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TEXT Anna-Lena Lindskog

NÄR NERVCELLER BILDAS i ett 
embryo är de inte på rätt plats, utan 
måste lotsas till sin slutliga position 
med hjälp av en slags molekylär och 
cellulär ”karta” för att kunna fungera 
på rätt sätt . I en studie nyligen publi-
cerad i Nature Communication visar 

neurobiologen Sara Wilson och hennes forskargrupp vid 
Umeå universitet att olika delar av nervcellen är viktiga 
för att guida andra nervceller till rätt plats under em-
bryoutvecklingen.

 – Vi upptäckte att nervceller gör detta på två sätt, 
antingen genom att agera som barriärer och hindra nerv-
cellskroppar att flytta sig längre bort än de behöver, eller 
genom att agera som guider och öppna en korridor som 
cellkropparna kan färdas genom, säger hon.

NERVSYSTEMET KAN LIKNAS vid en biologisk ”da-
tor” där olika nervceller bildar kopplingar som kontinu-
erligt skickar information genom ryggmärgen, hjärnan, 
kroppen och tillbaka igen. 

Varje nervcell har en slags ”GPS-koordinat” och det är 
viktigt var de fysiskt befinner sig för att de ska kopplas  
ihop på rätt sätt med andra nervceller.

När nervceller hamnar fel kan inte nervinformation 
överföras på rätt sätt och det kan resultera i dysfunktion 
och neuroutvecklingssjukdomar som lissencefali, Kall-
mans syndrom och periventrikulär heterotopi. Felplace-

ring av nervceller under utvecklingen 
kan också  leda till vanligare störningar 
så som dyslexi och autism, även om 
det inte är helt klart vilken roll felpla-
ceringen spelar i dessa fall.

– Eftersom nervcellers position är så 
viktigt för att nervsystemet ska fungera 
normalt vill vi ta reda på hur nervcel-
ler positionerar sig generellt. Den 
här studien avslöjar en spännande ny 
mekanism för hur detta går till, säger 
Sara Wilson.

NERVCELLER BESTÅR AV en cellkropp och ett väldigt 
långt utskott , en axon, som ansluter till och skickar 
information till andra nervceller. Det är viktigt att båda 
dessa delar är på rätt plats för att nervsystemet ska fung-
era korrekt.

Axonerna brukar gruppera sig och forma strukturer 
som liknar korridorer med en bestämd riktning. Genom 
att göra genetiska förändringar i musembryon störde 
forskarna dessa axonkorridorer så att de riktades  åt ett 
annat håll. 

Forskargruppen vid Umeå centrum för molekylär 
medicin, som numera finns vid institutionen för moleky-
lärbiologi, Umeå universitet, upptäckte då att nervcellers 
cellkroppar då också hamnar på fel ställe.

– Det betyder att axoner från vissa nervceller påverkar 

Nervceller måste befinna sig på rätt ställe för att kopplas ihop på rätt 
sätt med andra nervceller. Sara Wilsons forskargrupp har upptäckt hur 
nervcellerna hjälper varandra komma rätt under fosterutvecklingen.

Nervceller använder  
varandra som kartor 

FORSKNING

Sara Wilson.
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positionen hos cellkropparna hos andra nervceller, 
vilket innebär att nervceller skapar ”kartor” så att andra 
nervceller hittar rätt, säger Sara Wilson.

– Det här är första gången det visats att axoner agerar 
som barriärer och detta kan ha betydelse för förståelsen 

”Studien kan också ge ledtrådar till hur man kan få axoner att växa ut 
och reparera skador eller sjukdomar i nervsystemet. Kan vi tvinga nerv-
celler som återbildas att ansluta till varandra på rätt sätt?”

Livsnödvändig kommunikation
NERVSYSTEMET gör att människor och djur kan 
känna av sin omgivning, tänka och röra sig – och är 
helt nödvändigt för många livsavgörande funktioner, 
till exempel andningen. 
Nervsystemet är uppdelat i två delar, det centrala 
nervsystemet som består av hjärnan och ryggmär-
gen, och det perifera nervsystemet som består av 
nervtrådar ute i kroppen. I båda systemen kopplas 
nervceller ihop med varandra och skickar informa-
tion från en nervcell till nästa, så att att olika delar 
av kroppen kan kommunicera med varandra och 
hjärnan kan ”tänka på” informationen den får.

av hur nervsystemet bildas i alla djur, inklusive män-
niskor, sammanfattar Sara Wilson.

DENNA STUDIE OCH andra arbeten som forskar-
gruppen gjort fokuserar på att förstå mekanismerna 
(genetiska, cellulära och molekylära) för hur den exakta 
”anatomin” hos nervsystemet bildas och hur det påver-
kar neuronal funktion och dysfunktion. 

Denna grundforskning har viktiga medicinska impli-
kationer för att förstå orsaken till vissa neuroutveck-
lingssjukdomar. Till exempel: Kontrollerar gener som 
associeras med sådana sjukdomar hur nervcellskroppar 
vägleds och är det detta som leder till dysfunktion?

– Det kan också ge ledtrådar till hur man kan få 
axoner att växa ut och reparera skador eller sjukdomar 
i nervsystemet. Kan vi tvinga nervceller som återbil-
das att ansluta till varandra på rätt sätt? I framtiden 
planerar vi att fortsätta denna grundforskning och hitta 
medicinska forskargrupper att samarbeta med för att se 
om våra fynd kan vara av nytta i medicinska samman-
hang, säger Sara Wilson. ○

Axoner i rött och nervcellskroppar i grönt visar hur cellkroppar följer axonerna i ett normalt embryo (till vänster) och hur cellkropparna också flyttar sig 
åt fel håll när axonerna felplaceras (till höger).                                                                                                                         PHOTO: CHRISTOPHE LAUMONNERIE
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I skolsammanhang talas det en hel del om formativ bedömning. Det är en 
komplex typ av undervisning som formas efter frekvent information om elev-
ernas lärandebehov. Catarina Andersson visar i sin avhandling att lärarfort-
bildning i formativ bedömning kan öka elevers prestationer i matematik, men 
att lärare behöver tid och stöd i fortbildningen.

Lärare behöver stöd i fortbildningen 

När lärare får fortbildning i formativ bedöm-
ning blir eleverna duktigare i matematik.  
FOTO: MATTIAS PETTERSSON

FORMATIV BEDÖMNING innebär att 
information om elevers lärande används av 
lärare och/eller elever för att ta beslut om 
hur fortsatt undervisning och lärande ska 
läggas upp. Det betyder att elevers lärande-
behov dagligen eller veckovis identifieras 
och att undervisning och lärande baseras på 
dessa lärandebehov.

En sådan undervisning kan bedrivas med 
olika kvalitet, och det finns mycket forsk-
ning som visat att olika delar av formativ 
bedömning som bedrivs med hög kvalitet 
i klassrummet kan göra att eleverna lär sig 
mer.

DET SAKNAS DOCK en stabil forsknings-
bas för hur tillräckligt stöd för lärare kan ut-
formas för att de ska kunna utveckla denna 
typ av undervisning, så att den verkligen får 
effekter på elevers lärande. 

Catarina Anderssons avhandling vid 
institutionen för naturvetenskapernas och 
matematikens didaktik ger ett bidrag till 
denna forskningsbas.

I sin avhandling studerar hon effekterna 
av ett omfattande fortbildningsprogram i 
formativ bedömning på mellanstadielärares 
undervisning och elevers prestationer i 
matematik. 

RESULTATEN VISAR ATT de slumpmäs-
sigt utvalda lärarna avsevärt utvecklade sin 
undervisning mot en mer formativ klass-
rumspraktik, och att deras elevers matema-
tikprestationer signifikant ökade jämfört 

med en kontrollgrupp under året efter 
fortbildningens genomförande.

– Lärarnas användning av fortbildnings-
programmet kan förklaras med hjälp av mo-
tivationsteori, och denna förklaringsmodell 
kan kopplas till egenskaper i fortbildningen 
som lärarna själva identifierat som viktiga 
för deras utveckling av undervisningen, 
säger Catarina Andersson.

DET FINNS OLIKA strategier för genomför-
ande av formativ bedömning, och fortbild-
ningen som Catarina Andersson studerat 
bygger på att olika sådana strategier använts 
tillsammans för att förstärka varandras ef-
fekter och bilda en helhet. 

Effekterna av en undervisning där alla di-
mensioner av formativ bedömning används 
på ett effektivt sätt har teoretiskt en hög 
potential.

– Trots att de flesta lärare i dag delvis an-
vänder sig av formativ bedömning, så har de 
flesta stora möjligheter att arbeta mer for-
mativt. Lärarna behöver dock omfattande 
tid och stöd för att kunna genomföra denna 
utveckling av sin undervisning. Bristfälliga 
förutsättningar kommer sannolikt inte att 
leda till några effekter på elevers lärande.

Catarina Anderssons 
avhandling visar att 
när lärare får fort-
bildning i formativ 
bedömning kan deras 
elever prestera bättre 
i ämnet matematik.
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Ämnen det finns rikligt av på jorden – kol, kväve och övergångsmetalloxi-
der – kan kombineras till mycket effektiva katalysatorer som kan användas               
i både bränsleceller och för elektrolys. Det visar Tiva Sharifi experimentellt      
i sin avhandling i fysik vid Umeå universitet.

Effektivare elektrod för bränslecell

Uppvärmning av byggnader och 
bränslen till fordon. Två områden 
som behöver hållbara lösningar för 
framtiden, kanske bränsleceller för 
vätgas?
FOTO: WWW.FOTOAKUTEN.SE

JAG HAR TAGIT fram en katalyselektrod 
med en enastående prestanda och stabilitet 
för flera viktiga energiomvandlingsproces-
ser, berättar Tiva Sharifi.

I takt med att oljan börjar sina intensifie-
ras jakten på nya alternativa energiresurser. 
Vätgasproduktion, genom att spjälka vat-
tenmolekyler till syre och väte med hjälp av 
solljus som drivkraft, kan vara en intressant 
metod i framtiden för att få fram ett förnyel-
sebart bränsle.

För att kunna använda vätgas som 
bränsle, el eller värme behövs en energiom-
vandlare. Ett exempel är en bränslecell som 
kan omvandla vätgasens kemiska energi 
till elektricitet. Verkningsgraden hos en 
bränslecell är hög och restprodukten består 
av endast vatten.

Bränslecellen är dock beroende av ef-
fektiva elektrokatalysatorer för att fungera 
eftersom de elektrokemiska processerna i 
bränslecellen inte sker spontant. Vanligen 
syntetiseras sådana elektrokatalysatorer 
separat och fästs sedan på ytan av ett 

ledande material, som samlar strömmen. 
Denna kombination fungerar som elektrod 
(antingen katod eller anod) i den elektroke-
miska cellen.

ATT FÅ DESSA katalyselektroder att 
fungera effektivt i stor skala är komplext, 
och involverar bland annat problem med 
en effektiv överföring av elektroner (som 
leder strömmen) från katalysmaterialet till 
elektroden. Tiva Sharifi har fokuserat på 

att tillverka elektrodmaterial så att flera av 
de existerande problemen minimeras. Hon 
har löst det genom att välja alternativ till 
ädelmetaller och låta det katalytiskt aktiva 
materialet växa direkt på “elektrodytan” 
som består av ett billigt ledande substrat till-
verkat av kolfiber (karbonpapper). Genom 
att kombinera material såsom kvävedopade 
kolnanorör, transitionsmetaller såsom 
järnoxid, och koboltoxid, med det ledande 
substratet så kan en komplett elektrod 
tillverkas.

Hennes avhandling innefattar både till-
lämpad forskning med inriktning på att lösa 
praktiska problem rörande möjligheterna till 
effektiva katalysatorer som kan tillverkas i 
relativt stor skala med billiga metoder, men 
också på att lösa grundläggande frågeställ-
ningar kring hur katalysmaterialen fungerar.

En central frågeställning har varit hur 
olika kvävedefekter beter sig i kolmaterialen. 
Kvävedefekter kan introduceras i kolmate-
rial genom att byta ut vissa kolatomer mot 
kväve.

– De har mycket intressanta egenskaper 
för både möjligheten att framställa helt 
metallfria katalysatorer, men också för att 
underlätta möjligheten att fästa andra kata-
lyspartiklar på materialen, säger Tiva Sharifi. 

INGRID SÖDERBERGH
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UTBILDNING

Under en förmiddag vid kusten utanför Täfteå hinner förstaårsstuden-
terna på kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap sikta allt från 
strandpipare till storskrake.

Fågelspaning i havsbandet

DET ÄR TIDIG majmorgon 
när vi äntrar bussen för 
att åka en dryg mil från 
Umeå till Rovågern på 
exkursion. Redan när vi 
vandrar genom tallsko-
gen ner mot stranden sät-

ter läraren Jörgen Olsson våra lyssnaröron 
på prov. 

– Hör ni den som visslar ”pju-pju”? Vet ni 
vad det är för fågel?

– Är det en talltita, föreslår någon och vi 
spanar allihop för att upptäcka fågeln bland 
träden.

– Ja, den har ett annat läte också, lite mer 

skränigt, förklarar Jörgen Olsson. Fyra-fem 
visslingar i rad är också typiskt för talltitan.

Strandvegetationen är fortfarande grå-
beige och fadd, men det har torkat upp fint 
för årstiden. Gummistövlar behövs knappt. 
Så fort havet skymtar åker tubkikarna fram 
och snart står alla på rad och spanar. Elin 
Karlsson och Linnea Ritola växlar mellan att 
titta i kikare och bläddra i en fågelbok för att 
avgöra vad de ser.

– Där är en svärta, äsch nu for den 
därifrån, utbrister Elin. Men bredvid är en 
strandpipare, något med strand i alla fall.

– Ja, just det, den ligger och sover, jättefin, 
säger Linnea.

De flesta har satt in färgade flikar i sina få-
gelböcker för att snabbt kunna hitta den typ 
av fågel de söker. Jenny Olsson har många, 
många flikar.

– Helt ärligt är det här skitsvårt när man 
inte kunnat en enda fågel innan kursen, 
säger hon.

JENNY GICK ETT djurparkvårdarprogram 
på gymnasiet i Norrköping och praktiserade 
på Kolmården. Att bli biolog känns helt rätt 
när man är intresserad av djur och natur, 
säger hon. Men, i framtiden vill hon hellre 
jobba med djur i vilt tillstånd än i djurpark.

John Eklund har inte heller skådat fågel 
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Studier nära naturen
TREÅRIGT PROGRAM Första året 
på kandidatprogrammet i biologi 
och geovetenskap vid Umeå uni-
verisitet ger en grund för att förstå 
stora globala frågor, till exempel hur 
klimatförändringarna påverkar naturen 
och hur naturvården kan möta dessa 
utmaningar. 
Andra och 
tredje året 
specialiserar 
man sig och 
blir antingen 
biolog eller 
geovetare. 
Under 
utbildningen 
görs många 
fältprojekt 
i närmiljön, 
eftersom 
universitetet ligger granne med skogar 
och sjöar. Det finns även kurser och ex-
kursioner till andra platser, till exempel 
Abisko, Grönland och Borneo.

förrän under utbildningen. Att få lära sig 
mer är kul, tycker han. Studenterna har fått 
en cd med ett 40-tal fåglars läten och nu 
lyssnar man på ett annat sätt när man är ute, 
tycker han.

– Man försöker analysera och bena ut vad 
det är. Men, bofinken har jag lagt som ring-
signal i min mobil, så den kan jag!

VI TRASKAR VIDARE närmare vattnet. 
Gruppen stannar med jämna mellanrum 
och ställer upp sina kikare. Lärarna Jörgen 
Olsson, Olle Söderström och Anna Sundelin 
är kvicka att snabba att snappa upp vilka 
fåglar som är i faggorna och tipsa åt vilket 
håll studenterna ska titta.

– Olle, kan du hjälpa oss att hitta storlom, 
ber Maria Blom, Lindy Tjärnlund och Erica 
Dahlqvist.

Erica pendlar varje dag mellan universi-
tetet och Örnsköldsvik, där hon bor med sin 
sambo. Hon tänker välja geovetenskap som 
inriktning på sin utbildning.
Vad vill du jobba med i framtiden?

– Svår fråga, kanske något som har med 

Östersjön och miljöföroreningar att göra. 
Det är svårt att veta vad man vill, man 
känner för varje kurs att ”det här är också 
intressant”.

Hon trivs bra på utbildningen:
– Vi har otroligt bra lärare, de är väldigt 

engagerade och drar med en.

VI SÖKER LÄ och pausar en stund för fika. 
Annika Karlsten sitter och bläddrar i sin 
fågelbok, en äldre upplaga.

– Titta, här har min mamma antecknat i 
kanten att hon sett en strandskata här på Ro-
vågern 1988, visar hon kurskompisarna.

Bussen tar oss tillbaka mot Täfteå, men 
längst in i viken stannar vi för ytterligare en 
stunds fågelspaning.

– Här har vi bra läge på skarv och lom, 
säger Jörgen Olsson.

Snart står hela gänget på rad med kikarna 
igen och kan bocka av art efter art: stor-
skrake, grönbena, gräsand, bläsand – och ett 
rådjur som obekymrat letar mat i strandkan-
ten ett par hundra meter bort.

ANNA-LENA LINDSKOG

Längst till vänster: Jenny Olsson och Annika 
Karlsten. Ovan till vänster: Gruppen spanar efter 
sjöfåglar. Nederst till vänster bl a John Eklund 
och Viktor Gydemo. Ovan: Hanna Westerberg 
och Olle Söderström, samt Maria Blom, Lindy 
Tjärnlund och Erica Dahlqvist.
FOTO: ANNA-LENA LINDSKOG
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SM-guld för juniorer i orientering och JVM-guld i skidori-
entering. Nu gör hon sin första säsong som senior och 
törs inte sätta målen lika högt, men i framtiden hägrar 
mästerskapsmedaljer. 

Hon ingår i utvecklingslandslaget i skidorientering 
och fick i januari åka på EM i Schweiz, där hon höll sig 
bland de 20 främsta. 

I år avgörs också militär-VM i skidorientering på hem-
maplan i Boden. Evelina är med, hon är nämligen också 
med i hemvärnet, och siktar på guld.

Hon är på rätt spår

TEXT Anna-Lena Lindskog FOTO Ulrika Bergfors-Kriström

Evelina Wickbom gör en elitsatsning i skidorientering och orientering, 
samtidigt som hon läser till civilingenjör i bioresursteknik. Elitidrotts-
avtalet som gör det möjligt att plugga i lägre takt och goda träningsmöj-
ligheter i Umeå avgjorde valet att studera vid Umeå universitet.

PORTRÄTTET

HÄR FINNS ORIENTERINGENS 
utvecklingscentrum och elitskidcen-
trum, så jag får både hjälp av tränare 
i mina grenar och styrketränare och 
har träningskompisar, så jag tycker 
det är jättebra, säger hon.

Evelina är uppvuxen i en riktig 
orienteringsfamilj, redan som liten följde hon med sina 
föräldrar ut i skogen med karta och kompass. I dag är 
alla fyra syskon inklusive föräldrar engagerade i sporten.

– Det som är roligt med orientering är framförallt att 
få vara ute i naturen. Det är problemlösning, man får 
använda huvudet, inte bara springa. Man får hela tiden 
se nya ställen och vet inte alltid vad som väntar längs 
banan, säger Evelina.

HON TRÄNAR OCH tävlar både i ”vanlig” orientering 
och skidorientering. I båda grenarna tävlar man över 
olika distanser; de kortare sträckorna, cirka 20 minuters 
löpning, innebär ofta orientering i stadsmiljö, medel-
långa sträckor bjuder på klurigare kontroller att hitta 
och på långdistansbanorna är orienteraren i gång över 
en timme.

Evelina tränar och tävlar på elitnivå, i fjol tog hon 

Evelina Wickbom
Ålder: 20 år. 
Kommer från: Boden.
Bor: delar lägenhet med en kompis på Mariehem, 
Umeå. 
Familj: mamma, pappa och tre syskon.
Gör på fritiden: gillar att vara ute i naturen, tränar och 
tävlar i orientering och skidorientering, umgås med 
kompisar.
Studerar: första året på civilingenjörsprogrammet i 
bioresursteknik.
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”Det som är roligt med orientering är framförallt att få  
vara ute i naturen. Det är problemlösning, man får  
använda huvudet, inte bara springa. Man får hela  
tiden se nya ställen och vet inte alltid vad som väntar.”

Evelina tränar 
de flesta dagar i 
veckan och åker 
regelbundet på 
träningsläger och 
tävlingar i både 
orientering och 
skidorientering. 
Det kräver disci-
plin att få ihop det 
med studierna.

Hur går det att kombinera att plugga och satsa hårt 
på en idrott?

– Det tycker jag funkar. Jag är förstås iväg mycket och 
missar föreläsningar, så man får ha självdisciplin och 
jobba själv.

ATT PLUGGA PÅ universitetet jämfört med gymnasiet 
känns inte så annorlunda, tycker Evelina Wickbom. 
Idrottandet har följt henne genom skolåren och efter-
som hon ofta varit iväg på träningsläger och tävlingar 
under terminerna är hon van att studera på egen hand.

Vid Umeå universitet omfattas hon av ett elitidrotts-
avtal, vilket gör det möjligt att studera i lägre takt än 
normalt.

– I höstas läste jag på 100 procent, nu har jag gått ner 
till 75. Jag kan skriva tentor när jag är iväg på läger och 
lärarna har varit väldigt förstående för att jag är borta 
ibland. Det är jättebra att möjligheten att läsa i lägre takt 
finns.

Evelina valde att gå naturvetenskapligt program på 
gymnasiet. Hon visste redan då att hon i framtiden 
skulle välja en teknisk-naturvetenskaplig utbildning. 

En kurs i miljökunskap och miljöpolitik väckte hennes 
intresse för detta område. När hon läste på webben 
om det nya civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik 
i Umeå kändes det som att utbildningen skulle passa 
henne.

Hur har det varit hittills på utbildningen?
– Bra. Vi har läst mycket matte och kemi. Jag har 

ganska lätt för matte, men jag längtar tills det kommer 
mer om det som hör till själva ämnesområdet bioresurs-
teknik.
Vad har varit roligast hittills?

– Den första introduktionskursen om bioresursteknik. 
Då fick vi se lite av vad man kan jobba med i framtiden 
och det kändes som att jag hade valt rätt, säger Evelina.
Hur trivs du i klassen?

– Det är en bra klass, alla trivs med alla och eftersom 
vi är en ganska liten grupp lär man känna varandra lite 
bättre. Nackdelen är kanske att vi är få, man får inte lika 
många nya kompisar.
Pluggar ni tillsammans?

– Ja, vi sitter ofta i mindre grupper och hjälper varan-
dra.
Vad skulle du säga till någon som funderar på bio-
resursteknik? Varför ska man välja den här utbild-
ningen?

– Om man är intresserad av miljöfrågor. Utbildningen 
är ganska inriktad mot skogsindustrin, så det ska man 
också vara intresserad av. Och så ska man förstås vilja bli 
civilingenjör och vara beredd att läsa matte, program-
mering och andra ingenjörsämnen.
Var ser du dig själv om tio år?

– Jag hoppas få jobba med något där man får utveckla 
teknik för ett hållbarare och miljövänligare samhälle!
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En substans som utvecklats för att oskadliggöra E. coli-bakterier som orsakar 
urinvägsinfektion har vidareutvecklats och kan effektivt påverka klamydia-
bakteriens infektionsförmåga. Det visar en studie vid Umeå universitet som 
publicerats i den vetenskapliga tidskriften mBio.

”Frisörmolekyl” biter på klamydia

Forskare vid Umeå universitet har med gott resultat 
provat en substans mot E.coli för att hämma klamydia-
bakterien. FOTO: PATRIK ENGSTRÖM

DET HÄR SKULLE kunna bli ett helt nytt 
sätt att behandla klamydia. Substansen 
dödar inte bakterierna, utan påverkar bara 
deras förmåga att infektera våra humancel-
ler i kroppen, säger professorerna Fredrik 
Almqvist och Sven Bergström som leder 
forskargrupperna bakom studien. 

Vissa bakterier, bland annat E. coli, bildar 
en kalufs av proteintrådar på sin yta. En typ 
av hårstrån kallas pili. Dem använder bakte-
rien för att haka fast på insidan av urinblå-
san, så att vi inte kissar ut dem.

Fredrik Almqvists forskargrupp vid 
kemiska institutionen, Umeå universitet, ar-
betar sedan flera år tillbaka med att utveckla 
substanser som hindrar E. coli-bakterier 
från att orsaka urinvägsinfektion. Den stra-
tegi de valt är att bygga pilicider, molekyler 
som förstör frisyren för bakterierna. När 
bakterierna blir skalliga kan de inte fastna i 
urinvägarna och orsaka infektion där.

Fördelen med denna strategi är att 
bakterierna inte dör, utan bara förlorar sin 
förmåga att infektera. Det innebär mindre 

risk att de utvecklar resistens mot behand-
lingen.

I den nu aktuella studien har forskargrup-
pen i samarbete med forskare i molekylär-
biologi förfinat dessa ”frisörmolekyler” och 
testat deras effekt på en helt annan bakterie, 
klamydia.

KLAMYDIABAKTERIEN INFEKTERAR 
celler i flera steg där den hela tiden ändrar 
skepnad. Precis när den tar sig in i en cell 
har den en så kallad infektiös kropp. Sedan 
bildar bakterien en blåsa och börjar dela 

sig. Blåsan växer, men innan den spricker, 
värdcellen dör, och de nya bakterierna ger 
sig iväg för att infektera nya celler måste de 
bli infektiösa kroppar igen.

– Vi prövade flera olika pilicider på klamy-
dia, berättar Fredrik Almqvist. Vi upptäckte 
då att en pilicid som fungerar ganska dåligt 
mot urinvägsinfektion hade bra effekt mot 
klamydia. Vi har vidareutvecklat den till en 
helt ny typ av förening som selektivt slår ut 
klamydiabakteriens infektionsförmåga.

DEN NYA klamydiahämmaren visade sig 
påverka klamydiabakteriens förmåga att 
ta upp energi från värdcellen. Det i sin tur 
påverkade övergången till infektiös kropp. 
Bakterierna kunde dela sig, men de blev inte 
infektiösa.  

– Klamydiahämmaren  binder helt speci-
fikt till bakterien och är inte toxisk för värd-
cellen eller andra bakterier. Det är precis 
det man vill se när man ska utveckla ett nytt 
läkemedel, säger Fredrik Almqvist.

– Våra forskargrupper ska nu arbeta vi-
dare med substansen i syfte att utveckla ett 
nytt läkemedel, så långt man nu kan driva 
den processen på ett universitet, säger Sven 
Bergström.

ANNA-LENA LINDSKOG

Sven Bergström.               Fredrik Almqvist.
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Målmedveten, ambitiös, pratglad. Srinidhi Rao från Chennai i Indien vet vad 
hon vill. Jobba hårt, få bra betyg och meriter som ger en bra doktorandplats 
någonstans i världen – och sedan en framgångsrik forskarkarriär. Just nu är 
hon utbytesstudent i Umeå och gör sitt examensprojekt i molekylärbiologi.

Srinidhis projektarbete – första steget     på en internationell forskarkarriär

Srinidhi Rao, student vid SRM Univer-
sity i Chennai, Indien, har valt att till-
bringa en termin vid Umeå universitet.
FOTO: ANNA-LENA LINDSKOG 

JAG HAR VETAT att jag vill hålla på med 
forskning så länge jag kan minnas, säger 
hon. Stamcellsforskning är nog det som till-
talar mig mest, att få en ensam cell att växa 
åt det håll vi vill och bli ett nytt organ är fas-
cinerande. Fortsätter utvecklingen framåt på 
detta område kan vi kanske bota sjukdomar 
vi aldrig trodde skulle gå att behandla.  

Att dimpa ner i ett februarisnöigt Umeå 
var en smula chockartat, berättar Srinidhi 
Rao. Det var både första gången utomlands 
och att bo på egen hand, utan sina föräldrar. 
Hon, som vuxit upp i en av Indiens största 
städer slogs också av lugnet på gatorna – och 
att människor var så tystlåtna.

– Det var väldigt ovant för mig, jag är en 
person som alltid pratar jättemycket! 

Nu känner hon sig någorlunda hemma-
stadd, hittar i Umeå och har fått nya vänner. 
Men, det sociala livet begränsar hon mest till 
helgerna.

– Jag kom ju faktiskt hit för att jobba med 
mitt projekt och det vore inte rättvist mot 
mina föräldrar att inte fokusera på det.

ATT SKAFFA SIG högre utbildning i Indien 
kostar, fyra år på ett bra universitet innebär 
motsvarande 800 000–900 000 kronor i av-
gifter. Srinidhi hade höga betyg från college 
och fick toppresultat på inträdesproven till 
SRM University i Chennai. Det gjorde att hon 
fick ett stipendium som bekostade hela hen-

nes kandidatutbildning. Men, resa, mat och 
boende under utbytesmånaderna i Umeå 
måste hennes föräldrar betala.

På high school och college läste Srinidhi 
ett bioteknikprogram. Det gjorde att hon 
på universitetet direkt kunde välja mer 
forskningsinriktade kurser i genteknik. Hon 
älskar sitt ämne och gillar att jobba i labbet.

– I vårt program har studenterna möjlig-
het att läsa en termin utomlands, antingen 
läsa kurser eller göra ett projekt. Jag valde 
att göra ett projekt, de 30 högskolepoäng jag 
får översätts visserligen bara till åtta poäng 
i Indien, men den internationella erfaren-
het jag får är också en viktig merit, säger 
Srinidhi.

HON TILLBRINGAR fyra månader på 
institutionen för molekylärbiologi vid Umeå 
universitet, där professor Martin Gullberg är 
hennes handledare. 

Srinidhis projekt handlar om parasiten 
Schistosoma som orsakar bilharzia eller 
snäckfeber, en mycket vanlig sjukdom i 
Afrika och Asien.

– Jag försöker förstå struktur och egenska-
per hos det protein som orsakar sjukdomen 
när det frisätts från parasiten under huden. 
Hittills går det bra, vi får de resultat vi 
förväntar oss och även om det dyker upp en 

Srinidhi gillar att jobba i labbet. Att göra ett 
självständigt projekt är nyttigt, tycker hon. Man 
lär sig tänka själv, analysera och fundera över 
nästa steg.
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del överraskningar också kan vi hitta förkla-
ringar till dem.

NÄR SRINIDHI KOMMER tillbaka till sitt 
universitet i Chennai ska hon lämna en skrift-
lig rapport om sitt projekt, samt presentera 
och försvara sina resultat inför en panel av 
bedömare. Går allt väl, är hennes kandidat-
examen sedan klar.

Hon letar redan efter möjligheter att ta 
masterexamen och doktorera utomlands. 
Det gäller att hålla ögonen öppna, konkur-

rensen om platserna är tuff och Srinidhi 
kollar ständigt utlysningar på universitetens 
hemsidor.

– Om jag kan få stipendium för min 
masterutbildning, då åker jag! Det blir för 
dyrt annars, alternativet är att jobba som 
assistent i ett forskarlabb, få mer erfarenhet 
den vägen och kunna söka doktorandplats 
direkt. 

LIKHETER OCH SKILLNADER mellan att 
plugga i Sverige och Indien? Det är svårt att 
svara på efter så kort tid, tycker Srinidhi. 
Hon är ju heller inte student på det sättet att 
hon går på föreläsningar, utan jobbar bara i 
labbet.

– Det som sticker ut nu när jag jobbar med 
ett forskningsprojekt är att man måste tänka 
själv, felsöka, diskutera med sin professor 
och komma på egna lösningar. Det är inte 
som på labbkurserna, där vi fick ett protokoll 
att följa. Det är jag jättevan vid, ge mig ett 
protokoll och jag fixar jobbet även om jag 
inte gjort labben förut! Nu får jag i stället 
lära mig tänka och analysera, komma på 
nästa steg. Det är väldigt lärorikt och Martin 
hjälper mig mycket, det är jag verkligen 
tacksam för.

Men, i vardagen finns många skillnader 
mellan länderna. 

– Hemma måste man tilltala sina lärare 
med ”sir” eller ”ma’m” även om man känner 
dem väl eller de är nästan lika gamla som en 
själv. Det är ovant att bara säga förnamnet 
här! Och när man ska gå över gatan stannar 
bilarna för en, det händer inte i Chennai! Det 
är ju förstås mycket mer trafik där, men ändå 
en skillnad.

– En annan viktig skillnad är att jag pratar 
jättemycket och här är människor väldigt 
tysta och reserverade. Det kändes konstigt 
i början, särskilt när jag inte kände någon 
heller, då var jag väldigt beroende av att 
kunna prata med mina kompisar hemma 
över nätet. 

SRINIDHI VILL BLI forskare inte bara för att 
stilla sin egen nyfikenhet, det viktigaste är att 
se möjliga tillämpningar och kunna hjälpa 
människor, tycker hon. Det är framförallt 
inom life science hon vill verka.

– Jag har förlorat många människor i mitt 
liv på grund av sjukdomar som det i dag inte 
finns någon bot för. Det är nog därför jag 
tilltalas av forskning, även om man inte löser 
cancerns gåta, är varje liten grej man åstad-
kommer viktig om det kan hjälpa någon.

ANNA-LENA LINDSKOG

Umeå har avtal med 
tio indiska universitet
INDIENSATSNING Umeå universitet 
startade hösten 2014 Indienprojektet 
”En lärosätessatsning på Indien”. 
Målet är att teckna fler utbytes-
avtal med universitet i Indien, öka 
användningen av avtalen och skapa 
ett nätverk vid Umeå universitet 
för personer som har anknytning 
till Indien. En alumnförening finns 
nu i Indien med syfte att komma i 
kontakt med både företagsvärlden 
och universitetssfären. 
Vid projektets start hade Umeå 
universitet sju samarbeten med 
lärosäten i Indien, fördelade mellan 
medicinsk och teknisk-naturveten-
skaplig fakultet. Under 2015 har 
samarbetet förstärkts genom yt-
terligare genom tre nya utbytesavtal 
med SRM University, VIT University, 
Vellore och Manipal University.
Sedan 2014 ansvarar Umeå univer-
sitet också för det Nordiska centret 
i Indien, ett konsortium som består 
av 21 medlemmar, varav 18 nordiska 
universitet. Syfte är att främja forsk-
nings- och utbildningssamarbete 
mellan Norden och Indien. 

FAKTA Srinidhi Rao
Ålder: 22 år.
Kommer från: Chennai, Indien.
Familj: mamma, pappa och en yngre 
bror, farmor bor också hemma hos 
oss.
Bor: i studentkorridor på Mariehem, 
Umeå.
Studerar: genteknik, gör ett projekt-
arbete vid institutionen för moleky-
lärbiologi, Umeå universitet.
Fritidsintressen: badminton, basket, 
vandring, dansar den klassiska 
indiska dansen Bharata Natyam, 
tecknar, ser gärna film och tv-serier 
och umgås med vänner.

Srinidhis projekt handlar om att karaktärisera 
det sjukdomsframkallande protein som parasiten 
Schistosoma utsöndrar. Här diskuterar hon meto-
der i labbet med sin handledare, Martin Gullberg.
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  81
PROFESSORERNA vid den teknisk-
naturvetenskapliga fakultetens elva 
institutioner är 81 till antalet. 
Av de övriga anställda är 135 universi-
tetslektorer, 84 adjunkter, 22 forskar-
assistenter, 15 biträdande lektorer, 42 
forskare, 38 postdoktorer, 227 dokto-
rander, 163 övrig forskande personal, 92 
administratörer och 107 tekniker. Totalt 
har fakulteten 1 006 anställda.
 

Utbildningar i allt från 
farmaci till energiteknik
VI ERBJUDER 23 utbildningar på 
grundnivå. Om du saknar behörighet i 
något naturvetenskapligt ämne kan du 
läsa in detta på vårt basår.

Högskoleprogram (2 år)
Naturguide 
Processoperatör

En fakultet med  
bredd och spets

DEN TEKNISK-NATURVETENSKAPLIGA fakulteten 
vid Umeå universitet har 3 300 helårsstudenter, drygt 
200 forskarstuderande och en stark forskning. Elva 
institutioner samlar fakultetens forskning och utbildning 
inom kemi, fysik, biologi, datavetenskap, matematik, 
teknik, lärarutbildning samt design och arkitektur. 

Umeå universitet är ett av Sveriges största universitet 
med cirka 36 000 studenter. På campus finns de fyra 

fakulteterna för teknik och naturvetenskap, humaniora, 
medicin samt samhällsvetenskap samlade. Granne med 
campus ligger två viktiga samarbetspartners – Norrlands 
universitetssjukhus och Sveriges Lantbruksuniversitet. 
Förutsättningarna är med andra ord goda för kreativ 
forskning och undervisning.

För att bli riktigt konkurrenskraftig krävs fokusering 
och prioritering. Fakulteten står värd för sju av universi-
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Högskoleingenjörsprogram (3 år) 
Byggteknik
Elektronik och datorteknik
Elkraftteknik - nätbaserad 
Energiteknik
Maskinteknik

Kandidatprogram (3 år)
Biologi och geovetenskap
Datavetenskap
Fysik och tillämpad matematik
Life Science

Miljö- och hälsoskydd
Industridesign
 
Civilingenjörsprogram (5 år)
Bioteknik
Bioresursteknik - nyhet!
Energiteknik
Industriell ekonomi
Interaktion och design
Teknisk datavetenskap
Teknisk fysik
Öppen ingång

Arkitektprogrammet (5 år)
Apotekarprogrammet - nätbaserat (3 år)
Receptarieprogrammet - nätbaserat (5 år) 
 
Magisterprogram (1 år)
Miljö- och hälsoskydd 
 
Alla treåriga program kan byggas på med ett 
tvåårigt masterprogram. Det finns 15 master-
program att välja bland. 
Läs mer om våra utbildningar på: 
www.teknat.umu.se

tetets starka forskningsmiljöer: Ekosystem i förändring, 
Växt- och skogsbioteknik, Ljus i naturvetenskap och tek-
nik, Miljöns kemi – från molekyl till ekosystem, Model-
lering av levande system, Proteiners dynamik, struktur 
och funktion, samt Solljus som bränsle. Självklart finns 
välrenommerad forskning inom många andra områden, 
bland annat fysik, tillämpad IT och havsmiljöforskning.

Fakultetens utbildningar kännetecknas av närhet till 
forskning, god pedagogik och en avspänd stämning. 
Förutom ett tekniskt-naturvetenskapligt basår erbjuds 23 
olika nybörjarprogram för blivande ingenjörer, desig-
ners, arkitekter, naturvetare och farmaceuter. Kandidat-
programmen kan man bygga på med en masterexamen.

Fakulteten har mångårig erfarenhet av att ge utbild-
ning på andra orter och nätbaserad utbildning. Både 
receptarieprogrammet, vilket fått mycket gott omdöme   
i Universitetskanslersämbetets utvärdering, och apote-
karprogrammet är nätbaserade.

Fakulteten arbetar aktivt för att ge studenterna insyn 
i deras framtida yrkesroller och på så sätt öka möjlighe-

terna till anställning efter examen. Bland annat erbjuds 
särskilda kurser i samarbete med företag, gästföreläs-
ningar och industriförlagda projektarbeten.

VID UMEÄLVEN ligger Designhögskolan och Arki-
tekthögskolan på universitetets Konstnärliga campus. 
Designutbildningen rankas bland världens bästa vilket 
bevisas av studenterna som gång på gång kammar hem 
priser i internationella designtävlingar. Arkitektutbild-
ningen startade 2009 med siktet inställt på att skapa en 
utbildning med internationell prägel och inriktning mot 
hållbart byggande.

Tekniska högskolan samlar fakultetens ingenjörspro-
gram. Det senaste tillskottet är ett civilingenjörsprogram 
i bioresursteknik som startade hösten 2014. Fakulteten 
arbetar också för en stark teknikvetenskaplig forskning, 
vilken växer i snabb takt då strategiska satstningar på 
nyrekrytering av forskare görs. 

INGRID SÖDERBERGH
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TÄVLING ETC

Skicka in din lösning till anna-lena.lindskog@umu.se eller Anna-Lena Lindskog, Kansliet för teknik och naturvetenskap, Umeå universitet, 901 87 
Umeå. Ange namn och adress. De två först öppnade rätta lösningarna belönas med en biobiljett.


