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IDAGARNA HÅLLER DEN tredje ansökningsomgången till 
inplacering som meriterad eller excellent lärare i vårt högsko-
lepedagogiska meriteringssystem att snart vara i mål. Huvud-
delen av yttrandena från våra externa sakkunniga har inkom-
mit, men som alltid släpar en del efter av olika skäl. 

Syftet med det högskolepedagogiska meriteringssystemet 
är i huvudsak tvåfallt. Att skapa en karriärväg som komple-

ment till forskningsmeriteringen och därigenom kunna uppmärk-
samma våra duktiga lärare men också att utgöra ett incitament för 
utveckling av den egna pedagogiken, baserat på ett vetenskapligt 
förhållningssätt. 

MED ETT VETENSKAPLIGT förhållningssätt menas inte speci-
fikt pedagogisk vetenskap utan att kunna visa på ett reflekterande 
förhållningssätt till sin egen 
pedagogik och dess utveck-
ling. Något som förenklat kan 
beskrivas med de tre frågorna, 
VAD gör jag?, HUR gör jag 
det? och slutligen den kanske 
viktigaste frågan VARFÖR gör 
jag det?

Baserat på detta och evi-
dens genom exempel från sin 
verksamhet, utvärderingar 
mm och reflektioner kopplade 
till en grundläggande hög-
skolepedagogisk insikt gör de 
sakkunniga sina bedömningar 
vilka sedan ligger till grund 
för den högskolepedagogiska 
nämndens rekommendationer 
om inplacering eller ej. Vid en 
inplacering får läraren en lö-
neförhöjning på motsvarande 
sätt som sker vid antagning 
som docent.

FRÅN VERKSAMHETENS OCH fakultetens perspektiv är det dock 
viktigt att understryka att systemets primära ändamål inte är att 
enbart belöna enskilda individers prestationer. 

Utan att genom det införda meriteringssystemet bidra till skapan-
det av en kader av lärare som tar och förväntas ta ett större ansvar 
genom att driva och delta i aktiviteter som syftar till att utveckla och 

förbättra vår utbildning och 
därigenom även fortsätter sin 
egen utveckling. 

Detta har ännu ej hunnit 
hitta sina former, varken på 
fakultets- eller institutions-
nivå, men utgör en av våra 
viktiga frågor för vår framtida 
utveckling mot att bli ett ännu 
attraktivare lärosäte för mor-
gondagens studenter.
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Reningsverken har hittills haft begränsade möjligheter att rena avlopps-
vattnen från läkemedel. Men, i ett pilotprojekt lett från Umeå universitet 
renas avloppsvattnet i Knivsta från läkemedel med ozon med gott resultat.
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10”Syftet med det hög-
skolepedagogiska 

meriteringssystemet 
är i huvudsak tvåfallt. 

Att skapa en kar-
riärväg som komple-
ment till forsknings-

meriteringen och 
uppmärksamma våra 

duktiga lärare, men 
också ett incitament 
för utveckling av den 
egna pedagogiken.” 8
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Att marken rör sig ojämnt när tjälen kommer vet alla som försökt bygga 
altan utan markisolering eller kört på dåliga vägar i Norrland. Marina Becher 
visar i sin avhandling vid Umeå universitet att tjälskjutningsprocesser också 
är mycket viktiga för utsläpp av växthusgasen koldioxid från den arktiska 
marken.

6

Tjälskjutning påverkar  
växthusgasutsläpp i Arktis

Toppbetyg till skogs-
bioteknikcentrum
UTVÄRDERING En internationell 
utvärderingskommitté ger toppbetyg 
till Berzelii Centrum för skogsbioteknik 
vid Umeå Plant Science Center. Centret 
har byggts upp med hjälp av finansie-
ring från Vinnova och Vetenskapsrådet 
och bedöms vara en exceptionellt stark 
forskningsmiljö med grundforskning i 
världsklass.
– Under denna tid 
har vi etablerat ett 
allt tajtare samar-
bete med skogsin-
dustripartners för att 
förbättra grundforsk-
ningen och för att 
förstå branschens 
problem och behov, 
säger professor Ove Nilsson, före-
ståndare för UPSC Berzelii Centrum. 
Samtidigt har vi förbättrat industrins 
kompetens att tillgodogöra sig våra 
forskningsresultat. Det är särskilt 
uppmuntrande att ett centrum som 
grundar sig på excellent grundforsk-
ning lyfts fram, eftersom vi bevisat 
att steget från grundforskning till ge-
nombrott i praktiska tillämpningar inte 
behöver ta så lång tid som man tror.

Jerker Fick prisad  
för miljöforskning
LÄKEMEDEL I VATTEN Jerker Fick, 
docent vid kemiska institutionen, Umeå 
universitet, har tilldelats International 
Environmental Award för sin forskning 
om läkemedels miljöeffekter. Priset på 
3 000 Euro delas ut 
av företaget Recip-
harm och Jerker Fick 
är den första enskilda 
svenska forskare som 
får utmärkelsen. I 
motiveringen lyfts att 
han genom ett mål-
medvetet arbete de-
monstrerat inte bara i 
laboratorieskala, utan även i storskale-
försök, hur läkemedel påverkar miljön. 
En viktig aspekt är hur antibiotikaresis-
tens kan uppstå hos mikroorganismer 
kring vattenproduktionsanläggningar, 
men även hur fiskars normala beteende 
störs av läkemedelsrester.

Fler internationella 
studenter vill till Umeå
ÖKAT SÖKTRYCK Antalet sökande till 
internationella magister- och master-
program vid Umeå universitet med 
start hösten 2016 har ökat med hela 
67 procent. 7 700 studenter har sökt, 
visar statistik från Universitets- och 
högskolerådet, UHR. I årets omgång 
mottog Umeå universitet ansökningar 
från drygt 140 länder med det största 
antalet sökanden från Bangladesh, 
Egypten, Pakistan, Ghana, Etiopien, 
Indien, Kina och Storbritannien. 

Marina Bechers studier tyder på att gamla växtdelar som begravts under lilla istiden, en period av 
kallt klimat som avslutades för cirka 100 år sedan, har transporterats till markytan under de sista 
decennierna och nu bryts ned i hög hastighet.                                                   FOTO: GUSTAF PETERSON

MARKEN I ARKTIS har under tusentals år 
samlat på sig stora mängder av förmultnat 
växtmaterial på grund av att nedbrytningen 
är långsam vid låga temperaturer. När 
temperaturerna i marken förväntas stiga till 
följd av ett varmare klimat finns oro för att 
stora mängder lagrade växtmaterial kommer 
att brytas ned och frigöras som koldioxid. 
En sådan process skulle bidra till den ökade 
halten av denna växthusgas i atmosfären.

Marina Becher visar i sin avhandling att 
det inte enbart är temperaturen som är 
avgörande för hur mycket växthusgaser som 
frigörs från marken i Arktis, utan att denna 
mängd även påverkas av hur tjälprocesserna 
kommer att förändras. Mark som påverkas 
av kraftig tjäle verkar vara betydande källor 
till koldioxid.

– Jag följde flödet av koldioxid under ett 
år på femton olika lokaler i Abisko-fjällen 
och fann att alla dessa platser avgav mer 
koldioxid än vad som kunde bindas upp 
med hjälp av växter på platsen, säger Marina 
Becher.

HENNES FORSKNING visar att tjälproces-
ser påverkar både växtsammansättningen 
och hur bra växter tar upp koldioxid från at-

mosfären via fotosyntesen. Kraftig tjälskjut-
ning gör det till exempel svårt för risväxter 
att fotosyntetisera då deras rötter lätt brister 
när marken rör sig under vintern. Tjälpro-
cesser styr även var i marken växtmaterial 
hamnar, vilket är mycket viktig för hur 
snabbt nedbrytningen sker.

– Om tjälprocesser leder till en uppfrys-
ning av gammalt material till markytan så 
kan de öka utsläppen av koldioxid, säger 
Marina Becher.

FÖR ATT studera hur tjälprocesser påverkar 
kolinlagringen i marken har hon använt sig 
av och studerat de strukturfenomen som 
tjälen orsakar, så kallade non-sorted circles. 
Det är cirklar av jord omringade av vegeta-
tion som bildas över trädgränsen i fjällen när 
marken rör på sig på grund av att marken 
fryser och tinar.

– Innan jag började doktorera hade jag 
aldrig uppmärksammat dessa cirklar när 
jag fjällvandrat. Men när jag går tillbaka och 
tittar på bilder kan jag se att vi ofta har tältat 
på dem, för marken är ofta plattare här. Nu 
för tiden ser jag dem överallt, säger Marina 
Becher.

INGRID SÖDERBERGH

Ove Nilsson.

Jerker Fick.
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Miljarder människors användande av internettjänster kräver stora datacenter 
som hanterar all data och dessa förbrukar mycket energi. Mina Sedaghat har i 
sin avhandling tagit fram metoder och algoritmer för att hantera och schema-
lägga resurserna i stora datacenter billigare, effektivare, mer tillförlitligt, och 
med mindre miljöpåverkan.

Nya metoder för mer  
energisnåla internettjänster

När 2,5 miljarder människor laddar ner och kikar på popvideon Gangnam Style med artisten Psy går 
det åt en hel del energi, motsvarande koldioxidutsläppet från 100 000 bilar. 
                                                                     FOTO: KOREAN CULTURE AND INFORMATION SERVICE, JEON HAN

DEN KOREANSKA popvideon Gangnam 
Style har haft ungefär 2,5 miljarder visningar 
på YouTube, vilket resulterar i en ström-
förbrukning på mer än 400 GWh. Om, i det 
värsta scenariot, den elen skulle genereras 
med dieselkraftverk, skulle det innebära att 
mer än 250 000 ton koldioxid produceras. 
Det motsvarar det årliga koldioxidutsläppet 
från cirka 100 000 bilar.

DESSA EXEMPEL är inte ovanliga. Miljon-
tals människor använder olika tjänster som 
Google, Facebook, Twitter och Instagram 
varje dag. Denna ökning av internetanvänd-
ning och informationen som genereras av 
miljarder människor kräver stora datacenter 
med rader efter rader av servrar som behö-
ver enorma mängder av utrymme, el och 
kylningssystem.

Mina Sedeghat presenterar i sin avhand-
ling metoder och tekniker för att effektivt 
utnyttja servrar i datacenter, så att internet-

tjänsterna kan leverera resultat med hög 
prestanda med mindre resurser.

Vilken slags teknik handlar det om?
– Det kan till exempel röra sig om smarta 

scheduleringssystem, som packar ihop 
många tjänstekomponenter på få servrar 
på ett sätt så att processorer, minne, min-
nesbandredd, nätverkskapacitet, och andra 
resurser används maximalt. På så sätt kan 
energieffektiviteten förbättras och den ne-
gativa miljöpåverkan minskas, och samtidigt 
minskas driftskostnaderna för datacenter, 
säger Mina Sedaghat.

Mina Sedaghats avhandlingsarbete har 
utförts i samarbete med Google Inc., Insti-
tutionen för matematik och matematisk sta-
tistik vid Umeå universitet och Institutionen 
för Communication Network vid Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH).

INGRID SÖDERBERGH

Hallå där!

Gabriella Kämpe och Maja Andersson, 
civilingenjörsstudenter i interak-
tion och design och engagerade i 
föreningen Pepp som arbetar för att 
inspirera fler tjejer att bli ingenjörer.

Vad gör Pepp?
Pepp finns till för att skapa förebilder 
för gymnasietjejer inom teknikvärlden. 
De som vill vara med får en egen men-
tor, en kvinnlig ingenjörsstudent som 
kan vara ett stöd, inspirera och vara en 
förebild, någon de kan prata med om 
alla funderingar de har inför framtiden.

Varför engagerade ni er i Pepp? 
Det kändes som ett konkret sätt att 
bidra till ökad jämställdhet i ingenjörs-
världen och för ett jämställt samhälle i 
allmänhet. 

Hur tänkte ni själva när ni valde 
utbildning? Var det ett stort steg att 
välja en ingenjörsutbildning? 
Det hade varit jättekul om man fått 
kontakt med någon som kunde visa 
vad det handlar om och vad man kan 
jobba med i framtiden. Att vara ingen-
jör är ett så himla stort begrepp, man 
kan jobba med nästan vad som helst 
och det behövs mer information till 
gymnasietjejer så att de kan identifiera 
sig med de olika yrkesrollerna.

ANNA-LENA LINDSKOG

Han leder Bio4Energy
NY FÖRESTÅNDARE Forsknings-
miljön Bio4Energy får en ny ledare. 
Dan Boström, professsor i teknisk 
oorganisk kemi, Umeå universitet, tar 
över efter Stellan Marklund, professor 
i miljökemi, som lett forskningsmiljön 
sedan starten år 2010. 
– Bio4Energy är ganska etablerat nu 
så jag kommer att ha en god grund 
att stå på, säger han. Det finns många 
samarbeten och en väl uttänkt och 
genomarbetad strategi för nästa pro-
gramperiod.
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Den svartmunnade smörbulten äter maskar, kräftdjur och småfisk och kon-
kurrerar därmed om födan med andra bottenlevande fiskarter. Magnus 
Thorlacius visar i sin avhandling vid Umeå universitet att asocialt beteende, 
riskbenägenhet och hög aktivitet i unga populationer hör ihop med spridning 
av den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult i Östersjön.

Främmande smörbult tar över
Tre-fem år efter att ett område koloniserats av den svartmunnade smörbulten börjar fisken sprida sig i stora skaror till omgivande områden vilket ger 
små möjligheter att sätta in åtgärder för att förhindra ytterligare spridning. I dag finns arten i större delen av södra Östersjön.   FOTO: MAGNUS THORLACIUS

INVASION AV främmande arter är ett 
ständigt växande problem över hela världen 
med konsekvenser som sträcker sig från 
negativa effekter på inhemska arter till hela 
ekosystemförändringar. 

Den svartmunnade smörbulten har sitt 
ursprung i Svarta havet och Kaspiska havet, 
men fördes till Polen och Nordamerika via 
barlastvatten. Sedan dess har arten koloni-
serat större delen av södra Östersjön. 2008 
upptäcktes arten för första gången i Sverige.

För att undersöka mekanismer som driver 
invasiv spridning, jämförde Magnus Thorla-
cius svartmunnade smörbultar från Hel och 
Swarzewo i Gdanskbukten i Polen, varav en 
av populationerna är den äldsta i Östersjön 
(upptäcktes 1990), med svartmunnade smör-
bultar från nya populationer i Gotland och 
Åland som upptäcktes 2010 och 2011.

Fiskarna märktes för att se hur de förflyt-
tar sig i vattenmiljön. Deras beteende stude-
rades också, hur modiga, aktiva, sociala och 

aggressiva de är, samt stresstålighet.
Magnus Thorlacius kunde konstatera 

att individer i nya populationer har högre 
risktolerans, aktivitetsnivåer och asocialt 
beteende än individer i de äldre populatio-
nerna. 

DETTA INNEBÄR att de är bättre på att 
hantera obekanta miljöer när det gäller att 
lokalisera mat och skydd, och har större re-
produktiv framgång när densiteterna av fisk 
är låga. Svartmunnade smörbultar brukar 
dock bli mycket talrika i invaderade områ-
den, men asocialt beteende har samband 
med spridningstendens. Med mestadels aso-
ciala beteendetyper i invaderade områden, 
kommer de sannolikt att sprida sig vidare 
mycket tidigare än de beteendetyper som 
återfinns i de äldre populationerna.

Magnus Thorlacius fann att beteende 
endast var relaterat till spridningstendens 
i de nya populationerna. Redan efter två 

till tre år i de nya områdena fanns det 
väldigt många fiskar. Efter ytterligare ett år 
fångades individer med låg social tolerans i 
stort antal för första gången i de omgivande 
områdena.

– Detta är viktig information om man vill 
skapa ett bekämpningsprogram. Tidsgrän-
sen för att sätta in åtgärder för att försöka 
förhindra ytterligare spridning av fisken 
kan vara så liten som tre till fem år, säger 
Magnus Thorlacius

I EN ANNAN delstudie fann Magnus att 
svartmunnade smörbultar tolererar extremt 
höga populationstätheter där de blev 
mer aggressiva och stresstoleranta. Stress 
orsakar ökning av stresshormoner, vilka 
kan mätas i blodplasma. Individer som hade 
hållits i mycket höga tätheter hade mindre 
stresshormoner i blodet och var mer aggres-
siva än de som hölls i lägre tätheter, mätt i 
standardiserade förhållanden (densiteter).

– En sådan anpassning gör att svartmun-
nade smörbultar allt mer sannolikt påverkar 
inhemska arter negativt både genom att ta 
upp plats och genom direkt interaktion.

INGRID SÖDERBERGH
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TEXT Ingrid Söderbergh

DET KÄNNS RIKTIGT roligt att få 
slutföra detta projekt som pågått i 
två år och där vi nu går in i slutfasen. 
Vi kommer att i detalj utvärdera hur 
mycket mer läkemedelsrester som 
kan renas bort om man komplet-
terar nuvarande reningsverk med 

ozonbehandling, säger Jerker Fick, forskare vid Kemiska 
institutionen.

De kommunala reningsverken har fram till i dag haft 
begränsade möjligheter att rena avloppsvattnen från 
läkemedel. Läkemedelsresterna härrör från urin och 
fekalier som vi spolar ner i toaletten. De hamnar istället 
obönhörligen i miljön där de kan orsaka stor skada i 
havs- och vattenmiljön.

I juli 2015 togs Sveriges första fullskaliga läkemedelsre-
ning i provdrift vid Knivsta reningsverk under sex måna-
der. Under denna tid renades det utgående avloppsvatt-
net i reningsverket ett steg ytterligare genom ozonering 
för att få bort läkemedelsrester.

OZON ÄR EN reaktiv gas som reagerar med olika 
kemikalier, däribland läkemedel, och oxiderar dessa. 
Ozonering är en energikrävande metod, men trots det 
ett billigare alternativ än att fånga upp läkemedelsrester 
med aktivt kol. 

Reningen har följts upp genom kemiska analyser och 
provtagning av vatten dels i olika delar av reningsverket 

men också i Knivstaån nedströms och 
uppströms reningsverkets påsläpp. 
Preliminära resultat och tidigare 
studier har visat att ozonmetoden har 
visat sig reducera läkemedelshalterna 
med minst 80 procent. 

En paradox i sammanhanget är att 
läkemedel ofta är designade för att 
vara svåra att bryta ner.

– Vissa läkemedel försvinner helt, till 
exempel huvudvärkstabletten parace-
tamol, men en del mediciner såsom 
epelepsimedlet karbamazepin är så stryktåliga att de 
inte påverkas så mycket, säger Jerker Fick.

PENGARNA FÖR ATT bygga fullskalemodellen i Kniv-
sta kom från Havs- och Vattenmyndigheten. De arbetar 
för att lösa viktiga miljöproblem i Sverige och skapa en 
hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.  

Nu satsar myndigheten ytterligare fyra miljoner för-
delat på två år för att forskarna ska göra en utvärdering 
av ozonmetoden och de positiva och eventuellt negativa 
effekter tekniken kan ha på vattenlevande organismer 
såsom kräftdjur och fisk, exempelvis spigg och regnbåge. 

Detta gör Jerker Fick och hans forskargrupp genom 
att detaljstudera bakterier och insekter i Knivstaån, efter 
att ån har fått ta emot ozonbehandlat avloppsvatten i ett 
halvår. De har också utförts två laborationsstudier på 

Avloppsvattnet i Knivsta reningsverk renas med ozon från läkemedels-
rester med goda resultat i ett pilotprojekt lett från Umeå universitet. Det 
ozonerade vattnet rinner ut i Knivstaån. Nu ska de positiva och eventu-
ellt negativa effekter tekniken kan ha på vattenlevande organismer som 
kräftdjur och fisk som lever i utloppsvattnet utvärderas.

Nytt projekt renar vattnet 
från läkemedelsrester 

FORSKNING

Jerker Fick.



TN Magasin • nr 1 • 2016 7

hur det renade vattnet påverkat olika fiskarter. 
– Detta är mycket relevant del av projektet eftersom 

det kan visa om ett renare vatten är bra för växter och 
djur, men det kan också visa om det har bildats något 
miljöfarligt när kemikalierna reagerade med ozon.  

”Vissa läkemedel försvinner helt, till exempel huvudvärkstabletten para-
cetamol, men en del mediciner såsom epilepsimedlet karbamazepin är 
så stryktåliga att de inte påverkas så mycket.”

Så renas avloppsvatten
VATTENRENING Ett reningsverk är en anläggning 
där avloppsvatten renas innan det släpps ut i natu-
ren. Reningen sker traditionellt i tre steg: mekanisk 
rening, biologisk rening och kemisk rening. 
Den mekaniska reningen syftar till att avlägsna allt 
fast material ur avloppsvattnet; föremål, sand och 
grus. Den biologiska reningen innebär att med hjälp 
av mikroorganismer bryta ner och koncentrera orga-
niskt material som är löst i avloppsvattnet. 
Nästa steg är den kemiska reningen, där kemikalier 
tillsätts för att ta bort fosfor. Vattnet renas inte från 
medicinrester i något av dessa steg.

I projektet ingår också att presentera rekommenda-
tioner och kostnadsberäkningar för en bred implemen-
tering i Sverige.

Forskargruppen i Umeå samarbetar med forskare vid 
Göteborgs universitet, KTH och SLU. ○

Den röda byggnaden är Knivsta reningsverk. Framför syns ozoneringsanläggningen där reningssteget med ozon sker med efterföljande filtersteg, kontor, 
lager, pump och exponeringscontainer.                                                                                                                                                 FOTO: BERNDT BJÖRLENIUS

De kommunala 
reningsverken 
har fram till i dag 
haft begränsade 
möjligheter att 
rena avlopps-
vattnen från 
läkemedel.
FOTO: MOST 
PHOTOS
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UTBILDNING

Elementen i ett hus blir ofta varmare än de behöver vara och värmen 
regleras inte optimalt utifrån hur många som vistas i huset eller om ex-
empelvis ugnen är i gång. En grupp energiteknikstudenter har under-
sökt hur smartare styr-och reglersystem kan ge bättre inomhusklimat.

Smartare element i sikte

V   EM HAR INTE irriterat 
sig på att elementens 
termostater inte ”häng-
er med” när utomhus-
temperaturen slår om 
eller när man bakar och 
har ugnen i gång. En 

grupp sistaårsstudenter vid civilingenjörs-
programmet i energiteknik har tagit sig an 
problemet och undersökt hur styr-och reg-
lersystem för radiatorer kan förbättras. 

– Vi hoppas kunna spara energi på det 
sättet, säger Hanna Vallmark, student. Om 

man har en jämn temperatur hela tiden, då 
kanske man kan höja sin acceptans för att 
sänka den totala temperaturen någon grad.

I ett av labben i Teknikhuset på Umeå uni-
versitet har studenterna byggt upp ett slutet 
radiatorsystem. Det består av ett vanligt 
element, hopkopplat med pump, värme-
växlare, mätare och all annan utrustning 
som hör till värmesystemet i ett hus med 
fjärrvärme – och som man normalt finner i 
källaren eller förrådet. Dessutom sitter gi-
vare på olika punkter för att noggrant kunna 
följa temperatur och vattenflöden.

– Vår frågeställning är hur man kan 
förbättra och effektivisera inomhustem-
peraturreglering, berättar kurskamraten 
David Gotthardsson. Vi har gjort dynamiska 
experiment över hur radiatorn uppför sig 
och hur uppvärmningssekvenserna ser ut, 
så att vi kan simulera det i datorn och göra 
modeller för att förutsäga hur regleringen 
blir om man sätter in systemet i ett hus.

ARBETET INGÅR I kursen Energitekniskt 
fördjupningsprojekt och studenterna har 
fått sitt uppdrag av läraren Mohsen Soleima-
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Femårigt civil- 
ingenjörsprogram
HÅLLBAR ENERGI Civilingenjörs-
programmet i energiteknik är en 
spetsutbildning inom ett av samhäl-
lets viktigaste ämnesområden. Aldrig 
förr har ämnet energiteknik varit så 
hett och aktuellt som i dag. Utveck-
ling av långsiktigt säkra energisys-
tem är en av det globala samhällets 
största utmaningar. Utmaningarna 
handlar bland annat om att utveckla 
ny kunskap kring tillförsel, omvand-
ling, distribution och användning 
av energi. Inom alla dessa områden 
finns stora möjligheter att förbättra 
dagens teknologier samt att finna 
helt nya lösningar. Som civilingenjör 
i energiteknik kan man till exempel 
arbeta på ett energiföretag, inom 
konsultbranschen eller inom tillverk-
ningsindustrin, på allt ifrån offentliga 
myndigheter som Energimyndighe-
ten och Boverket, lokala energibolag, 
lokala bostadsbolag till storföreta-
gen som Vattenfall och Alfa Laval.

ni-Mohseni. I många hem finns i dag äldre 
termostatventiler som ofta ger övertempera-
turer, konstaterar han. Termostaten känner 
inte av när man har många gäster i huset, 
spisen i full gång eller har öppnat fönstret 
för att vädra.

– Det finns en tröghet hos termostatven-
tilerna. Med mer avancerad reglering kan 
man förbättra inomhusklimatet, samtidigt 
som man sparar energi. Men, först måste 
man ha en modell för detta och det är det 
studenterna håller på att ta fram, säger 
Mohsen Soleimani-Mohseni.

Studenterna använder datorprogrammet 
Matlab för att simulera radiatorsystemet och 
olika situationer som påverkar inomhuskli-
matet.

– Om man vet hur radiatorn kommer att 
bete sig kan man i framtiden implementera 
digitala termostater och veta hur man ska 
ställa in termostaten för att göra den ”intel-
ligentare”, säger David Gotthardsson.

Studenterna har arbetat med projektet 
vid sidan av andra kurser under hösttermi-
nen.

– Vi var ju inte experter inom det här 
området från början, så vi har fått läsa in oss 
och göra en del intervjuer, berättar Richard 
Hållbus. När vi kände att vi hade tillräckligt 
med kött på benen kunde vi ställa upp radia-
torsystemet. Sedan har vi gjort om mätning-
arna några gånger allt eftersom vi kommit 
på nya aspekter och gjort om lite i systemet.

DET HAR VARIT lärorikt att jobba med 
projektet, tycker de. Inte minst för att få 
jämföra teori och verklighet och få tillämpa 
kunskaper de tillägnat sig hittills under 
utbildningen. Nästa termin väntar de större 
examensprojekt de ska genomföra innan de 
får sin examen. Deras projekt handlar om 
alltifrån energikartläggningar och komfort-
kyla med hjälp av sjövatten till hur isbild-
ning på flygplan kan motverkas.

– Jag ska simulera hållfastheten på en 
damm i Kina, berättar Viktor Hällqvist. Så 
jag drar dit ett tag, det ska bli spännande.

ANNA-LENA LINDSKOG

Hur kan ett radiatorsystem göras smartare 
och mer flexibelt utifrån vad som händer i 
och utanför rummet som ska värmas upp? 
Frågan har sysselsatt en grupp studenter 
som går sista året vid civilingenjörspro-
grammet i energiteknik vid Umeå univer-
sitet. 
På bilden ovan till vänster syns hela grup-
pen: Richard Hållbus, Viktor Hällqvist, 
Hanna Vallmark, David Gotthardsson och 
Jonathan Bergman.
 
FOTO: ANNA-LENA LINDSKOG
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– Det är tuffa ogästvänliga livsmiljöer där det kan vara 
kallt, mörkt, syrefattigt, svavelrikt och giftigt. Här frodas 
ändå mikroskopiskt liv som lever utan solljus och utan 
traditionellt organiskt material till föda. Att ekosystemen 
är så isolerade gör att de haft en annorlunda evolution 
skild från vår egen ovan jord, säger Natuschka Lee. 

NATUSCHKAS EGNA FORSKNING om mikroorganis-
mer har därför fört henne till många spännande platser. 
I Indiana-Jones stil har hon letat efter extremofiler i 
ganska annorlunda och spännande ekosystem runt om i 
världen, till och med i underjorden. 

Hon vill förstå 
livets mysterier

TEXT Ingrid Söderbergh FOTO Johan Gunséus

Astrobiologer letar efter livets ursprung och försöker förstå livets ut-
veckling och potential att överleva och utvecklas – här på jorden eller 
någon annanstans.  
– Det är väldigt spännande, säger mikro- och astrobiolog Natuschka 
Lee, sedan hösten 2015 anställd vid Institutionen för ekologi, miljö och 
geovetenskap som forskare. 

PORTRÄTTET

I SITT KONTOR belamrat med kartonger med di-
verse ovanliga prover som meteoriter, björndjur, 
fyrkantiga bakterier, underjordiska biofilmer och 
Östersjövattenprover från stenåldern, berättar 
hon med inlevelse och engagemang om sin fasci-
nation för liv på jorden och ute i rymden och hur 
hon filosoferande redan som liten skåneflicka: Vil-

ka är vi? Varifrån kommer vi? Vad är vår plats på jorden?
– Jag tror det är sådana existentiella frågor som egent-

ligen intresserar alla, vare sig man är religiöst lagd eller 
ateist, säger Natuschka Lee.

Astrobiologi är ett helt nytt forskningsfält vid Umeå 
universitet. Forskningen är mångvetenskaplig och 
sammanför geologi, biologi, kemi, fysik, astronomi och 
bioteknik på ett nytt sätt med frågan om livets utveck-
ling och hållbara framtid i universum som gemensam 
nämnare.

Forskningen inom astrobiologi började i USA på 
1950-talet och har sedan spritt sig till resten av världen 
och blivit allt mer central under senare tid. Ett genom-
brott i vetenskapen var när man upptäckte extremofiler, 
mikroorganismer som kan leva under förvånansvärt ex-
trema förhållanden, till exempel i heta källor, djuphav, 
Antarktis eller långt inne i grottor och underjord. 

Natuschka Lee
Med tre ord: Mångfacetterad, spontan, öppen. 
Intressen:  Djur, växter, historia, filosofi, psykologi 

och mytologi. 
Gillar: Vandra i naturen, konst och musik.
På nattduksbordet:  ”Dogs that know when their 

owners are coming home and other un-
explained powers of animals” av Rupert 
Sheldrake.  

Favorithimlakropp:  Jorden. 
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”Man har så att säga ”slagit fast” att de minsta och enk-
laste livsformerna måste bestå av en eller flera celler. 
Vissa forskare betraktar därmed andra försök till att  
definiera livet på vår jord som mindre seriöst.”

I SKBs underjordiska 
tunnel på Äspö norr om 
Oskarshamn sker forsk-
ning kring slutförvaring 
av använt kärnbränsle i 
underjorden. Här fann 
forskarna på 500 meters 
djup det forna Littorina 
havet (Östersjön för cirka 
7 000 år sedan, det vill 
säga på stenåldern). Vat-
tenprovet som Natuschka 
Lee håller i har en salthalt 
på fjorton procent. 

Vad har extremofiler med liv i rymden och astronomi-
forskning att göra?

– De är intressanta att studera eftersom de utvecklas i 
miljöer som liknar dem vi förmodar fanns på jorden un-
der tidigare utvecklingsskeden eller skulle kunna finnas 
på åtminstone vissa andra kosmiska objekt, till exempel 
på Mars eller på någon av Jupiters eller Saturnus månar. 

FRÅGAN ÄR DOCK om det är rätt att vi sätter vår 
livsdefinition på vår planet som riktmärke för resten av 
universum och hela dess historia. Det är klart att det 
verkar vara det mest logiska, men Natuschka Lee menar 
att man kanske trots allt borde fundera mera på om vi 
har en för snäv livsdefinition. 

– Man har ju faktiskt så att säga ”slagit fast” att de 
minsta och enklaste livsformerna måste bestå av en eller 
flera celler. Vissa forskare betraktar därmed andra för-
sök till att definiera livet på vår jord, såsom Gaia-teorier-
na som försöker betrakta hela jorden som en organism 
eller panteism i allmänhet, som mindre seriöst.

Går det att hitta något konstruktivt mellan dessa mot-
satta hypoteser? Hur står det till med virus? Hur ska man 
se på döden – rent biologiskt sett är den ju åtminstone 
i vissa sammanhang faktiskt en förutsättning för livets 
vidare utvecklingsprocesser.

– Kanske behövs det ett biologiskt Copernicus- och 
Kepler-paradigmskifte med nya tankemönster kring vad 
liv och död är ur ett större perspektiv. 

NATUSCHKA LEE HÄVDAR också att det finns ett 
annat område som vi vet alltför lite om och som skulle 
kunna ha en stor betydelse för en vidare utveckling av 
vår nuvarande världsbild. För högre former av liv blir ju 

systemen mer och mer komplexa. Med det följer funda-
mentala frågor som: När uppstod medvetandet? Vad är 
intelligens och kreativitet? Vad är drömmar, fantasi och 
intuition? Här bjuder astrobiologin in de humanistiska 
vetenskaperna eftersom dagens astrobiologi huvudsak-
ligen fokuserar sig på molekylära processer i detalj och 
därmed kan tappa det större perspektivet.

– Det här är fascinerande systemvetenskapliga, ja rent 
av filosofiska, frågor och jag tror att det kommer att bli 
ett allt viktigare område inom astrobiologin i framtiden. 

SAMMA BRINNANDE INTRESSE för sin forskning har 
Natuschka Lee för att väcka intresse för naturvetenskap 
hos andra och bygga broar mellan olika forskningsfält.  
Då är astrobiologi ett bra verktyg ur en pedagogisk 
synvinkel för att förmedla alla olika vetenskapliga disci-
pliner. Tillsammans med Umevatoriet i Umeå och KBC 
vid Umeå universitet ordnar hon just nu en föreläsnings-
serie med tema rymden, astrobiologi och ekologi på vår 
egen jord.

– Första föreläsningen gick jättebra! Den skotska 
professorn Charles Cockell – en av Europas ledande 
forskare i astrobiologi och geobiologi – fick många frågor 
av en blandad publik med både vuxna och barn. Flera 
personer kom fram och frågade mig om det blir andra 
arrangemang, säger Natuschka Lee.

Och det blir det. Föreläsningarna är starten på en 
serie kommande arrangemang för allmänheten kring 
temat rymden och jorden ur ett tvärvetenskapligt 
perspektiv, bestående av föredrag, utställningar, expe-
ditioner till meteoritnedslagsplatser och kanske ett av 
Sveriges första rymdvandringsled med stationer som 
berättar om universums och livets historia.
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Civilingenjörsstudenter i teknisk fysik och forskare vid Umeå universitet 
deltar tillsammans med organisationen Space Science Sweden i en nyväckt 
kapplöpning till månen. De ska utveckla ett mätinstrument för att mäta det 
elektriska fältet vid månytan, något som aldrig gjorts tidigare.

Studenter deltar i unikt rymdprojekt

Sebastian Sjöquist, Isak Silander och Tomas 
Härdin i Space Science Sweden ska tillsam-
mans med studenter i teknisk fysik utveckla 
ett mätinstrument som skickas till månen.
FOTO: MATTIAS PETTERSSON 

DET ÄR en stor utmaning för våra fysikstu-
denter och en fantastisk chans att få jobba 
med ett skarpt projekt som kommer att göra 
avtryck på månen, säger Maria Hamrin, 
docent i rymdfysik och programansvarig för 
civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik.

Månen är vår närmaste granne i rym-
den och den enda himlakropp människan 
har besökt. Månen var ett hett resmål på 
1960-1970-talet, sedan övergavs vår första 
utpost i rymden för utforskande av andra 
delar av solsystemet. Sedan 1976 har bara en 
enda månlandning genomförts, Kina skicka-
de 2013 upp en robotstyrd månlandare med 
en rover, en obemannad landfarkost, för att 
göra geologiska undersökningar på månen. 

Men, kapplöpningen till månen har tagit 
fart igen – och studenter och forskare vid 
Umeå universitet är med i jakten. I ett spän-
nande projekt ska de bygga ett mätinstru-
ment som ska skjutas upp till månen med en 
raket i november 2017.

Initiativet kommer från Space Science 
Sweden, en grupp rymdintresserade i Umeå. 
Tillsammans med det tyska ingenjörskol-

lektivet PT Scientists deltar de i Googles 
tävling Lunar Xprize som går ut på att skicka 
en privatfinansierad robot till månen. PT 
Scientists har i samarbete med biltillverka-
ren Audi utvecklat en rover som kan köra 
över månytan, placera ut mätutrustning och 
skicka data tillbaka till jorden. 

TYSKARNA EFTERLYSTE entusiaster som 
ville utveckla experiment att genomföra på 
månen. Space Science Sweden antog utma-
ningen – och fick uppdraget.

– Vi har utvecklat en termiskt skyddad 

container för vetenskaplig mätutrustning, 
berättar Sebastian Sjöquist, Space Science 
Sweden. Vårt eget experiment handlar om 
att få litiumbatterier att fungera i vakuum, 
men vi hade plats över för vetenskapliga 
experiment.

– Då vände de sig till våra studenter och 
forskare för att fylla containern med yt-
terligare innehåll, säger Maria Hamrin. Vi 
fastnade för att bygga ett instrument som 
kan mäta det elektriska fältet vid månytan 
eftersom detta aldrig gjorts förut.

DET ELEKTRISKA fältet sätter måndammet 
i rörelse, vilket kan störa elektronisk utrust-
ning. Att veta mer om det är viktigt inför 
framtida missioner till månen och liknande 
himlakroppar.

– Som alla rymdmissioner är det förstås 
ett högriskprojekt eftersom både rymd-
farkosten, rovern som landsätts och dess 
instrument kommer att utsättas för en rad 
påfrestningar, säger Maria Hamrin. Även om 
något misslyckas, så att instrumentet inte 
kan skicka tillbaka mätdata, är ändå ett av 
våra viktigaste mål uppnått. Vi har visat att 
det går att bygga vetenskapliga relevanta 
rymdinstrument med väldigt små resurser 
och i samarbete med studenter.

ANNA-LENA LINDSKOG

Maria Hamrin.
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111 TEKNIKERNA vid den teknisk-naturve-
tenskapliga fakultetens elva institutioner 
är 111 till antalet. 
Av de övriga anställda är 87 professorer, 
141 universitetslektorer, 81 adjunkter, 14 
forskarassistenter, 15 biträdande lektorer, 
47 forskare, 47 postdoktorer, 199 dokto-
rander, 158 övrig forskande personal och 
93 administratörer. Totalt har fakulteten 
cirka 1 000 anställda. (Källa: Verksam-
hetsberättelse 2015)

Utbildningar i allt från 
farmaci till energiteknik
VI ERBJUDER 23 utbildningar på grund-
nivå. 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 helårsstuderande, drygt 
300 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 fnns de fyra 

fakulteterna för teknik och naturvetenskap, humaniora, 
medicin och samhällsvetenskap samt Lärarhögsko-
lan 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
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 (5 år)
Receptarieprogrammet - nätbaserat (3 år) 
 
Magisterprogram (1 år)
Miljö- och hälsoskydd 
 
Alla treåriga program kan byggas på med ett 
tvåårigt masterprogram. Det finns 13 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 byggas 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 annt 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 satsningar på 
nyrekrytering av forskare görs.

INGRID SÖDERBERGH
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Vad är månen  
gjord av?

SVAR: Månen består bland annat 
av sten. I mitten finns antagligen en 
järnrik kärna. En del av månen påmin-
ner om det material som finns på 
jorden. Månen har antagligen bildats 
av att en himlakropp, kanske lika stor 
som Mars, krockade med jorden för 
flera miljarder år sedan. Spillror från 
kollisionen bildade månen. Eftersom 
månen inte har någon atmosfär och 
det inte finns några vindar som blåser 
eller vatten vid ytan, så finns tydliga nedslag från meteoriter kvar som 
syns som kratrar. På jorden däremot har kratrarna nötts bort så att de är 
svåra att upptäcka.

Källa: Frågvis, Den levande frågelådan
Foto: Doug Walters 

 

Ständigt nya språk  
att lära sig

Avsändare
Umeå universitet
901 87 Umeå

ATT FÅ KOMMA till universitetsnivån 
och högre utbildning har alltid varit 
en dröm för mig. Men, när jag äntligen 
nådde drömmen väcktes oron i mig. 
Hur ska det gå? Hur ska jag komma i 
gång med det roliga – och svåra språ-
ket som finns i kurslitteraturen? Nästa 

tanke var ”länge leve Google translate” men det kan förstås 
inte vara lösningen hela tiden.

JAG KOMMER FRÅN Afghanistan och efter drygt fem 
månader i Sverige skulle jag börja på gymnasiet. Då fick jag 
beskedet att svenska inte ingick i höstterminens schema, vi 
skulle ha svenska först på vårterminen. I stället fick jag under 
ett år lära mig franska, engelska och nederländska, vilket 
bara gjorde min vilja att lära mig svenska ännu större. Medan 
jag väntade lärde jag mig svenska på egen hand genom att 
översätta alla ord från de tre andra språken till svenska och 
sedan vidare till mitt modersmål. Det gav mig känslan att det 
här med att utbilda sig i Sverige och bli svenskspråkig inte 
var det lättaste precis. Kanske i det vardagliga livet, men inte 
i skolan eller på universitetet.  

NÄR JAG SEDAN kom in på civilingenjörsprogrammet i bio-
teknik gjorde jag mig redo för en ny kamp mot språket. En 
speciell ordbok blev en del av lösningen, samt att fråga folk 
omkring mig vad alla ord betyder. Jag bar inte på ett tjockt 
lexikon i ryggsäcken hela dagarna, men när jag kom hem 
efter föreläsningar och laborationer var lexikonet min bästa 
vän att få hjälp av. 

Min svenska blev allt bättre, men nu skulle jag också lära 
mig ett helt nytt språk som man inte använder annars i 
vardagslivet – det naturvetenskapliga språket. I det finns mas-
sor av främmande begrepp, många av dem på engelska. Allt 
från ”proteinkomplex” till ”major groove”. Det var jobbigt i 

början, men med tiden blev det 
bättre och det okända språket 
blev allt mer roligt och intres-
sant. För varje år jag pluggar 
lär jag mig nya ord och termer 
och blir allt rikare på universi-
tetets språk.

HADI FAQIRZADEH
STUDENT 

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET 
 I BIOTEKNIK

PÅ SISTA RADEN ... FRÅGELÅDAN

TÄVLING ETC

Visst fixar du rebusen? 
Skicka din lösning till anna-lena.lindskog@umu.se eller Anna-Lena Lind-
skog, kansliet för teknik och naturvetenskap, Universitetstorget 16, Umeå 
universitet, 901 87 Umeå. Ange din adress. De fem först öppnade rätta 
lösningarna belönas med en biobiljett.


