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UNDER SKOLORNAS HÖSTLOV kommer flera 
hundra lärare från grund- och gymnasieskolor till 
Umeå universitet för att under Kunskapsveckan 
förkovra sig ytterligare i sina ämnen. Kunskaps-
veckan bjuder på föreläsningar och workshops 
inom allt från språk till idrott. Vår fakultet har 
sedan 20 år tillbaka anordnat Fortbildningsdagar 

för lärare med syfte att ge lärarna möjligheten till ny kunskap, en 
energiboost och ett livslångt lärande. Dessa fortbildningsdagar ingår 
nu i Kunskapsveckan.

DET TALAS MYCKET om det livslånga lärandet och dess betydelse 
för alla i samhället. Livslångt lärande är ett brett begrepp och det 
betyder säkerligen olika saker för olika människor. Ett sätt att se på 
livslångt lärande är att det 
pågår genom hela livet och 
handlar om att förvärva nya 
färdigheter och kunskaper 
som är viktiga i arbetslivet, för 
den egna personliga utveck-
lingen och för demokratin. 

VAD DRIVER OSS till ett 
livslångt lärande? Jag tror att 
två av grundstenarna är vår 
inneboende nyfikenhet och 
glädje inför att vilja lära. Inom 
teknik och naturvetenskap 
har vi som barn ofta en stor 
nyfikenhet och vilja att lära 
oss och ta reda på hur saker 
fungerar. Jag minns själv hur 
jag som barn slukade allt som rörde djur, natur och astronomi för 
att sedan växla över min nyfikenhet till mitt favoritämne kemi. Jag 
hade fantastiskt engagerade lärare i kemi, de brann verkligen för att 
vi elever skulle känna en nyfikenhet för kemiämnet. Tyvärr avtar 
mångas nyfikenhet allt för ofta med stigande ålder och det är en stor 
utmaning för dagens lärare att locka eleverna till nyfikenhet och att 
vilja lära sig. 

JAG ÄR ÖVERTYGAD om att lärarna har bra redskap för att väcka 
elevernas nyfikenhet, men de behöver också regelbundet få inspira-
tion i sitt arbete. Vetenskapen går snabbt framåt inom många områ-
den och det är viktigt att lärarna får möjligheten att hänga med i ut-

vecklingen inom sina ämnen. 
Under fortbildningsdagarna 
serveras ett stort smörgås-
bord av föreläsningar och 
workshops inom teknik och 
naturvetenskap. Vi hoppas att 
lärarna under dessa dagar ska 
känna att det är inspirerande 
att möta likasinnade och att 
få ideér, ny kunskap och nya 
färdigheter att tillämpa i sitt 
dagliga arbete i skolan. 

 SUSANNE VIKSTRÖM 
UTBILDNINGSLEDARE

Ansvarig utgivare Anders Lundin 
Adress Kansliet för teknik och naturvetenskap, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Redaktion Anna-Lena Lindskog och Ingrid Söderbergh, kansliet för teknik och 
naturvetenskap, Umeå universitet.
Omslagsfoto Mattias Pettersson  
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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I sin avhandling visar Mathias Norqvist vid Umeå universitet att arbete med 
kreativa matematikuppgifter är viktigt både för hur eleverna reflekterar över 
matematiken och för efterföljande testresultat. Att få möta kreativa uppgifter 
under träning ger en tydlig effekt för alla elever, både duktiga och svaga.

6

Kreativa uppgifter fördjupar 
matematikinlärningen

Umeå högt upp  
på Natures lista 
LOVANDE UNIVERSITET Nature 2016 
Index Rising Stars Index är en global 
ranking över universitet med störst 
tillväxt i antal publicerade forsknings-
artiklar. Umeå universitet, som under 
perioden 2012-2015 ökade antalet 
publicerade artiklar i viktiga naturve-
tenskapliga tidskrifter med 57 procent, 
hamnar på listans 93:e plats. Syftet 
med Nature Index 2016 Rising Stars är 
att identifiera länder och specifika uni-
versitet som har störst ökning i antalet 
publicerade artiklar och därmed uppvi-
sar särskilt lovande utveckling inom na-
turvetenskaplig forskning. Indexet följer 
över 8 000 forskningsinstitut. Som 
exempel på starka forskningsområden 
vid Umeå universitet nämner Nature 
Index global hälsoforskning, bioteknik 
och life science.

Nytt masterprogram 
på Arkitekthögskolan
NY UTBILDNING I syfte att att stärka 
synen på arkitektprogrammet som 
ett sammanhållet femårigt program 
anpassar Arkitekthögskolan sin utbild-
ning på masternivå. Masterprogrammet 
i arkitektur och stadsbyggnad ersätter 
de två masterprogrammen i direkt 
arkitektonisk intervention och hållbar 
arkitektonisk produktion.
– Syftet med förändringen är att främja 
mångfald, flexibilitet, ett större och 
bredare utbud av intresseområden och 
kunskapsfält, internationella samarbe-
ten, och andra undervisningsmodeller 
inom ramen för studioundervisning, 
säger Ana Betancour, rektor vid Arki-
tekthögskolan.

Designhögskolan 
högst rankad i världen
TOPPOSITION Både prestigefyllda 
Red Dot Institute och iF rankar Design-
högskolan vid Umeå universitet som 
bästa designutbildning i Europa och 
världen. Skolans verkstäder, närhet till 
lärarna och mycket samarbete med 
företag och industri lyfts av studen-
terna själva fram som orsaker till att 
deras skola lyckas så bra. Det är första 
gången skolan hamnar på första plats 
i iF:s ranking som även innefattar de-
signskolor i Asien.  
Rankingen bygger på studenters resul-
tat i Red Dots och iF:s designtävlingar 
de senaste tre-fem åren.

Mathias Norqvist visar att gymnasieelever som arbetar med uppgifter designade för att uppmuntra 
kreativa matematiska resonemang minns bättre vad de lärt  sig.                   FOTO: INGRID SÖDERBERGH

MINA RESULTAT visar på vikten av att få 
arbeta med kreativa uppgifter och att inte 
alltid få metoder och regler presenterade 
i förväg. Det är något som både förlag och 
lärare skulle kunna ta mer hänsyn till när de 
designar matematikuppgifter, säger han.

Många studier visar att utantillärande 
utan koppling till grundläggande matema-
tiska principer är alltför vanligt i läroböcker 
och att de utmanande uppgifter som finns 
alltid är placerade längst bak i kapitlen. 
Dessutom finns oftast både formler och 
räknade exempel tillgängliga och dessa kan 
nästan alltid användas direkt (med någon 
justering) för att lösa uppgifterna i kapitlet.

ELEVERNA BLIR SÄLLAN i uppgifterna 
ombedda att argumentera för sina lösningar 
och detta bidrar i stort till att matematik ses 
som ett verklighetsfrånkopplat och obegrip-
ligt ämne som går ut på att minnas en upp-
sjö av abstrakta formler. Studier visar också 
att matematiklärare tenderar att fokusera 

sina introduktioner på hur givna metoder 
ska användas.

Mathias Norqvists avhandling visar att 
gymnasieelever som arbetar med uppgif-
ter designade för att uppmuntra kreativa 
matematiska resonemang har lättare att dra 
sig till minnes vad de lärt och i och med det 
presterar de bättre. Detta bekräftades också 
via fMRI som visade att träningssessionen på 
45 minuter hade inverkan på elevers hjärn-
aktivitet en vecka senare.

– Alla elever som varit med i våra försök 
har gynnats av att träna med de kreativa 
uppgifterna. Tvärt emot den gängse uppfatt-
ningen verkar det vara de lågpresterande 
eleverna som gynnas mest av att träna med 
kreativa uppgifter, jämfört med mer imita-
tiva uppgifter där fokus ligger på hur man 
ska använda givna lösningsmetoder, säger 
Mathias Norqvist.

Totalt deltog cirka 300 elever från gymna-
siet i studierna till grund för avhandlingen. 

INGRID SÖDERBERGH
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Algerna står för en ansenlig del av produktionen av organiskt material i havet. 
Deras betydelse för norra Östersjön har hittills underskattats, visar en studie 
inom forskningsprogrammet EcoChange vid Umeå universitet. 
– Vi kunde påvisa en omfattande primärproduktion av bottenlevande mikro-
alger åtminstone ner till åtta meter i Bottenviken, säger forskaren Jenny Ask.

Underskattad algproduktion 
i grunda kustområden

Alger står för större del av produktionen av organiskt material i havet än man tidigare trott, visar  
bland andra Jenny Ask, forskare vid Umeå marina forskningscentrum.              FOTO: KRISTINA VIKLUND

BOTTENLEVANDE MIKROALGER växer 
på stenar, stockar, sand, mjuka sediment, 
tång och vattenväxter. På mjuka bottnar kan 
de nyttja näring som finns lagrad i sedi-
mentet, och därför är produktionen högre 
där jämfört med den på stenar och klippor. 
Mikroalgerna äts av bottenlevande djur, och 
utgör på så sätt en viktig bas i födoväven.

– Tidigare studier har visat att bottenle-
vande mikroalger har en stor förmåga att 
anpassa sig till dåliga ljusförhållanden, vilket 
innebär att de kan växa djupare ner än 
exempelvis havsvattnets växtplankton, säger 
Jenny Ask, en av forskarna bakom studien. 
Denna förmåga verkar vara särskilt väl 
utvecklad i kalla, nordliga områden. 

HELA 30 PROCENT AV Bottenviken är 
så grund att ljusförhållandena möjliggör 
produktion av tång, vattenväxter och bot-
tenlevande mikroalger på bottnarna. Räknar 
man in detta kan primärproduktionen (dvs 

omvandlingen av solljus och koldioxid till 
organiskt material) i Bottenviken vara hela 
tre gånger högre än tidigare studier visat, 
och de bottenlevande mikroalgerna står för 
så mycket som 80 procent av bottnarnas 
primärproduktion. 

– Grunda, skyddade havsvikar utgör vik-
tiga livsmiljöer för många organismer. Här 
kan vattenväxter och sjögräs tillväxa utan 
att slitas loss av vågor, och näringsförhållan-
dena är ofta goda, säger Jenny Ask.

MÅNGA FISKARTER ANVÄNDER dessa 
miljöer som barnkammare och uppväxtom-
råden för yngel. Den nu genomförda studien 
visar att grunda områden även har en myck-
et viktig betydelse för den grundläggande 
primärproduktionen. Detta ger ytterligare 
anledningar att skydda denna typ av miljöer 
mot mänsklig påverkan och exploatering.

 KRISTINA VIKLUND

Fredrik  
Georgsson.

Hallå där!
Höstterminen är 
i full gång och 
närmare 1 000 nya 
studenter har bör-
jat en utbildning i 
naturvetenskap och 
teknik vid Umeå 
universitet. Fredrik 
Georgsson, utblld-
ningsledare vid 
teknisk-naturveten-
skapliga fakulteten, 
summerar läget.

Hur har söktrycket till fakultetens 
utblldningar utvecklats de senaste 
åren?
Backar man ett-två år har söktrycket 
legat ganska konstant, men går 
man åtta-tio år tillbaka har det ökat 
otroligt mycket. Det är i stort sett en 
fördubbling och det är framförallt till 
civilingenjörsprogrammen som antalet 
förstahandsansökande ökat.

Vilken är den största utmaningen 
inom studentrekrytering?
På många av våra program har vi 
väldigt skev könsfördelning. Ta till 
exempel utbildningarna inom data/it, 
på civilingenjörsprogrammet i teknisk 
datavetenskap tog vi in ett 60-tal 
studenter, varav bara en tjej. Det är för-
stås inte bra. Programmen skulle tjäna 
på att ha fler kvinnor och dessutom 
skulle vi få fler sökande per plats om vi 
fördubblar urvalet.

Arbetar ni aktivt med internationell 
studentrekrytering?
Ja, vi har ökat vår andel av de studen-
ter som kommer utifrån. När det gäller 
utbyten är problemet att få våra egna 
studenter att åka iväg utomlands, men 
det går definitivt åt rätt håll.

Ny ämnesambassadör
SKOLUTVECKLING NATDID är 
ett nationellt centrum som stödjer 
skolutvecklingen genom att sprida 
forskningsresultat från ämnesdidaktisk 
forskning inom 
naturvetenska-
pernas och tekni-
kens didaktik till 
verksamma i sko-
lan. Inledningsvis 
har organisatio-
nen rekryterat 
fyra NATDID-am-
bassadörer och 
Karolina Broman, 
universitetslektor vid Institutionen för 
naturvetenskapernas och matemati-
kens didaktik, Umeå universitet, är en 
av dem.
– Uppdraget känns både fantastiskt 
inspirerande och meningsfullt, en 
chans att bli en länk mellan skola och 
universitet, säger hon.
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En mycket entusiastisk László Veisz visar upp sitt laser-laboratorium inhyst i 
Naturvetarhusets källare vid Umeå universitet. Forskningen om ultrasnabba 
processer närmar sig nu den tidsskala som beskriver elektronernas rörelser i 
atomer, molekyler och joniserade plasmor.

Laserlaboratorium i världsklass
Högsta säkerhetsåtgärder gäller – om laserstrålen når ögat kan man bli blind, berättar László Veisz. Luftdusch, hårnät, skyddsrock och skoskydd behövs 
för att undvika damm i laboratoriet. Damm går på optiken och kan försämra laserns prestanda och förstöra speglar.                   FOTO: MATTIAS PETTERSSON

MED AVANCERAD  laserteknik kan vi både 
filma elektroners dynamik och påverka dem 
med en tidsupplösning och precision som 
saknar motstycke, säger han.

László Veisz är ny professor i fysik vid 
Umeå universitet sedan mars i år och kom-
mer närmast från Max-Planck-Institut für 
Quantenoptik utanför München.

En av de stora utmaningarna i flytten till 
Umeå har varit just själva laser-laboratoriet.
László Veisz forskarlag har högt specialisera-
de behov när det gäller lokaler. Utrustning-
en kräver en större yta som bör vara mellan 
13 till 26 meters längd för att experimenten 
skall kunna genomföras optimalt.

– Det krävdes två stora långtradare för att 
flytta utrustningen, som bland annat består 
av lasrar, optik och vakuumkammare.

László Veisz och hans forskargrupp har i 
stor utsträckning själva utvecklat och byggt 
laseranläggningen på plats. Efter hårt arbete 
och fyra månader senare, står nu det mesta 

av utrustningen på plats i en källare på uni-
versitetsområdet. 

ANORDNINGEN MÅ VARA anspråkslös i 
sin framtoning, men den är världsledande 
och få andra internationella forskarlag 
har samma förutsättningar och tekniska 
kapacitet.

– De initiala testerna i de nya lokalerna 
har visat mycket lovande resultat. De yttre 

störningarna i källaren är små vilket lovar 
gott för den framtida forskningen.

Lasersystemet levererar korta, mycket 
intensiva ljusblixtar, vilka genom komplice-
rade processer i växelverkan med materia 
genererar ännu kortare pulser av extremt 
ultraviolett ljus eller elektronsvärmar.

– Pulsarna har en längd av endast omkring 
100 attosekunder (= 10-16 s). Det är faktiskt 
de kortaste ljus- och elektronpulser som 
någonsin skapats!

Användande av dessa korta ljus- och elek-
tronpulser möjliggör studier på nya tidsupp-
lösningsnivåer som kan ge unik information 
om materia och kontrollera reaktioner inuti 
materia, vilket i sin tur kan förväntas kunna 
flytta fram forskningsfronten inom områden 
som optisk elektronik och strukturbestäm-
ning inom biomedicin, menar László Veisz.

– Jag tror att det i framtiden kan finnas 
möjligheter att kommersialisera vissa delar 
av vår teknik. Marknaden för så specialise-
rad laseroptik är naturligtvis mycket liten 
men antalet forskarlag som intresserar sig 
för kvantoptik har ökat de senaste åren, 
speciellt i Kina.

ULF SANDQVIST 
INGRID SÖDERBERGH

Kommer från Max Planck
BIOGRAFI László Veisz föddes 1974 i 
Budapest, Ungern, och tog examen i fysik 
vid Eötvös Lóránd University. Sin doktors-
examen i laserplasmafysik erhöll han 2003 
i Jena, Tyskland. Han var postdoktor vid 
Wiens tekniska universitet 2003–2004 
och Max-Planckinstitutet för kvantoptik i 
Garching, Tyskland 2005– 2016, där han 
fick fast anställning och senare blev biträ-
dande föreståndare. 
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TEXT Anna-Lena Lindskog

DET SOM SERVERADES  var taglia-
telle med ”CRISPRigt” grönsaksfräs 
och trots att måltiden bara mättade 
två personer, Stefan Jansson och en 
reporter från Sveriges Radio, var den 
första steget in i en framtid där ve-
tenskapen bättre kan förse världens 

bönder och konsumenter med nyttiga, vackra och och 
tåliga växtsorter. 

CRISPR (Clustered regularly interspaced short palin-
dromic repeats)/Cas9 är ett krångligt namn på ett enkelt, 
men riktat, sätt att förändra en organisms gener. 

Den avgörande upptäckten publicerades 2012 av 
forskare vid Umeå universitet, och den ”schweiziska 
armékniven för genteknik” har förutspåtts ha potential 
att förändra världen. 

MED CRISPR/CAS9 KAN forskare antingen byta ut en 
av de miljarder ”bokstäver” som finns i en organisms 
genom (hela arvsmassan som består av DNA) eller ta bort 
korta snuttar, ungefär som när man ändrar en skriven 
text i en ordbehandlare. Det kallas ”genom-editering 
eller ”genom-redigering”.

De första kliniska tillämpningarna står för dörren, 
kanske kan vi snart bota ärftliga sjukdomar med denna 
teknik. Inom jordbruket däremot är situationen annor-
lunda, konstaterar Stefan Jansson. 

Där är frågan inte om forskare kan skapa växter som 

leder till ett 
hållbarare 
naturbruk, 
utan om 
dessa kom-
mer att få 
användas i 
jordbruket. 
Kommer 
växter vars 
genom 
editerats 
med CRISPR-
Cas9 att 
falla under 
GMO-lagstiftningen eller inte? Om de gör det kommer de 
att i realiteten att bli förbjudna att odla i stora delar av 
världen. Om inte kommer de – som alla andra växter – 
att få odlas av de jordbrukare som vill.

EU HAR UNDVIKIT att svara på frågan, men i Sverige 
tolkade Jordbruksverket i november 2015 lagen så att 
om bara en bit DNA tagits bort och inget ”främmande 
DNA” finns i växten, ska den inte räknas som en genetiskt 
modifierad organism, GMO. 

Det innebär att växten kan odlas utan att något 
tillstånd krävs. I USA meddelade myndigheterna våren 
2016 att man såg likadant på saken. Frågan där gällde en 

För första gången har växter vars DNA förändrats med ”genkniven” 
CRISPR/Cas9 odlats, skördats och tillagats. Vid spisen stod Stefan Jans-
son, professor i växters cell- och molekylärbiologi, Umeå universitet.

Växtforskare lagade  
middag på genklippt kål 

FORSKNING

Kål som genom-editerats med hjälp av CRIS-
PR/Cas9 odlades i en trädgård utanför Umeå.                            
FOTO: STEFAN JANSSON
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champinjon som blivit av med DNA i en gen som gjorde 
att svamparna blev bruna. Detta öppnar för att använda 
tekniken för att ta fram framtidens växter.

I SOMMAR HAR växter som genom-editerats med hjälp 

”CRISPR-växterna i fråga växte i en pallkrage i en villaträdgård utanför 
Umeå och såg varken särskilt annorlunda eller fina ut. Likväl represente-
rar de en ny era inom jordbruket.”

Revolutionerande gensax
VIKTIG UPPTÄCKT CRISPR står för Clustered 
Regularly-Interspaced Short Palindromic Repeats 
och Cas9 är ett ”CRISPR-associated” protein med 
RNA-programmerbar nukleasaktivitet. Det är ett 
system som finns i bakterier för att skydda deras 
genom. CRISPR-Cas9 kan användas som en slags 
programerbar sax för att klippa DNA på angiven 
plats. CRISPR/Cas9 upptäcktes av Emmanuelle 
Charpentier vid Umeå universitet och Jennifer Dou-
dna från Berkeley i Kalifornien. Upptäckten ses som 
en de viktigaste någonsin för gentekniken.  
2015 utsåg tidskriften Science CRISPR-Cas9 till den 
årets största vetenskapliga genombrott.

av CRISPR/Cas9, på ett sätt som gör att växten inte klas-
sas som GMO, för första gången odlats utanför labora-
toriet.  Det är med säkerhet första gången i Europa, om 
det skett någon annanstans i världen har man undvikit 
att berätta det. Det var en kålväxt och Sveriges Radios 
trädgårdsprogram ”Odla med P1” var med när grönsa-
kerna skördades. 

SEDAN TILLAGADES DET som antagligen var 
världens första måltid på växter som genom-editerats 
med CRISPR-Cas9. Den första ”CRISPR-middagen” som 
avnjöts var ”Tagliatelle med CRISPRigt grönsaksfräs”.

– CRISPR-växterna i fråga växte i en pallkrage i en 
villaträdgård utanför Umeå och såg varken särskilt 
annorlunda eller fina ut, säger Stefan Jansson. Men, 
de representerar likväl en ny era inom jordbruket 
där vetenskapliga landvinningar ska kunna omsättas 
i nya växtsorter som i stora eller liten skala ska kunna 
komma odlare över hela världen till nytta. Med andra 
ord en middag som hör framtiden till.

                                                                                            ○
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UTBILDNING

Studenter och forskare vid Umeå universitet tänker bli först i världen 
att mäta det elektriska fältet på månen. Hela sommaren har ett 30-tal 
studenter jobbat med allt från att bygga elektronik till tester av hur mät-
instrumentets alla delar klarar G-krafterna vid en raketuppskjutning.

Sommarjobb med månen       som främsta mål

ISLUTET AV 1917 är det dags. Då ska 
en raket skjutas upp till månen med 
en rover ombord, byggd av det tyska 
ingenjörskollektivet Part Time Scien-
tists. Tyskarna fick plats över i rovern 
och efterlyste rymdentusiaster som 
ville utveckla experiment att skicka 

med. Föreningen Space Science Sweden i 
Umeå antog utmaningen och bjöd in institu-
tionen för fysik och civilingenjörsprogram-
met i teknisk fysik att vara med.

Där har arbetet sparkat i gång på allvar 
under sommarmånaderna. Intresserade 
studenter har skippat sol och badstränder 
till förmån för en sommarkurs, där de i sex 

arbetsgrupper inriktat sig på olika delar i 
månprojektet.

– Jag har lagt 400 timmar på projektet 
i sommar, berättar Kalle Sträng, en av 
studenterna som engagerat sig i arbetet med 
mätinstrumentet.

Instrumentet ska mäta det elektriska 
fältet på månen, något som aldrig gjorts 
tidigare. Den grupp som arbetat med simule-
ringar har därför haft en viktig uppgift i att 
pröva om de antaganden som gjorts under 
arbetets gång håller. Till exempel har de un-
dersökt hur månfarkosten i sig påverkar det 
elektriska fältet på månen, så att mätinstru-
mentet kan kompensera för detta. De har 

också simulerat funktionen hos instrumen-
tets sensorer.

Sensorerna har en experimentgrupp ut-
vecklat, testat, byggt vidare på och testat om 
igen. De har ställts inför många utmaningar.

– Vi har ju en månmiljö som är ganska job-
big med strålning, måndamm, varierande 
temperaturer och vacuum, säger Clayton 
Forssén, en av studenterna i gruppen.

ELEKTRONIKGRUPPEN HAR koncentrerat 
sig på att bygga strömförsörjningskretskort 
och  motordrivarkort, samt program-
mera mikrokontroller till mätinstrumentet, 
medan konstruktionsgruppen arbetat med 
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Vår närmaste granne
MÅNEN Månen är jordens ständiga 
medresenär på färden genom rym-
den. Ett månvarv runt jorden tar 29 
dygn – omloppstiden har gett upp-
huv till vårt tidsbegrepp ”månad”. 
Amerikanen Neil Armstrong blev 20 
juli 1969 den 
första männis-
kan på månen. 
Sedan 1976 har 
bara en enda 
månlandning 
genomförts. 
Kina skickade 
2013 upp en 
robotstyrd 
månlandare 
med en rover, 
en obemannad landfarkost, för att 
göra geologiska undersökningar på 
månen. Men, nu har kapplöpningen 
till månen startat igen och Umeå 
universitet och dess studenter är 
med! 2017 ska deras mätinstrument 
skickas upp.

Sommarjobb med månen       som främsta mål
den aluminiumlåda som ska rymma hela 
instrumentet och skydda det, både under 
färden till månen och på månytan.

Alla delar i projektet innebär utmaningar. 
Utrymmet i rovern är begränsat, Umeåstu-
denterna har fått 100 x 100 x 100 millimeter 
till sitt förfogande och inklusive lådan får 
utrustningen väga högst 1330 gram. Alla 
komponenter måste tåla 130 grader Celsius 
och klara 12 G när raketen skjuts upp utan 
att spricka i bitar.

VID SIDAN AV de studenter som jobbat 
med själva mätinstrumentet, har en IT-
grupp bland annat sett till att alla data som 
projektet genererar kan lagras på ett säkert 
sätt och att deltagarna i projektet smidigt 
kan kommunicera, fördela arbetsuppgifter 
och skicka filer mellan sig. PR- och med-
iegruppen har dokumenterat gruppernas 
arbete och spridit information om projektet 
genom pressmeddelanden, på hemsidor och 
i sociala medier.

Många frågor återstår fortfarande att lösa 
och studenterna har inte lång tid på sig. 

Innan jul måste mätinstrumentet och alla 
övriga komponenter vara färdiga, så att de 
kan testas under våren. Kalle Sträng är dock 
optimistisk.

– Vi har en fungerande sensor, säger han. 
Den kan förstås alltid göras bättre och vi har 
mycket finlir kvar, men grunden är klar och 
vi ser att idéerna fungerar.

PROJEKTLEDAREN SEBASTIAN Sjöquist 
är mycket nöjd med studenternas arbetsin-
satser under sommaren.

– Det har flutit på bra, säger han. Grupper-
na har fungerat jättebra, men de har varit 
beroende av varandra och ibland har de fått 
vänta in varandra för att komma vidare.

Studenterna har jobbat en hel del på egen 
hand, men de har också haft lärare och fors-
kare på institutionen för fysik att bolla idéer 
med och få hjälp av.

– Rymdgruppen på fysik har varit mycket 
involverad och det pratas överlag mycket 
om projektet på institutionen, vilket är väl-
digt roligt, säger Sebastian Sjöquist.

ANNA-LENA LINDSKOG

Ett 30-tal studenter vid Umeå 
universitet har arbetat hela 
sommaren med projektet 
Umeå Lunar Venture.
FOTO: MATTIAS PETTERSSON

FOTO: OLIVER STEIN, 
WIKIMEDIA
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kan utvecklas och bokstavligen blomstra, säger Josef 
Larsson.

Han läste flera kurser vid universitetets handelshög-
skola, bland annat om internationell aktie- och valuta-
handel och hållbar utveckling. Han tog också en kurs 
i ökenekologi, där studenterna gjorde exkursioner i 
ökenlandskapet kring Beersheba.

Han bodde i ett stort korridorskomplex och delade 
lägenhet med tre andra studenter, en israel och två 
arabiska israeler.

– Det var väldigt intressant att se hur kulturer faktiskt 
kan krocka, men ändå fungera så tätt inpå varandra.

Spännande utbyte

TEXT Anna-Lena Lindskog FOTO Mattias Pettersson

Slösande sol och avslappnade studenter, trots ett universitet omgärdat 
av stängsel och säkerhetsvakter. Civilingenjörsstudenten Josef Larsson 
upplevde en annorlunda termin som utbytesstudent vid Ben-Gurion 
University i Israel. 

PORTRÄTTET

NÄR VI ÅKTE på utflykter hade vi 
alltid med en säkerhetsvakt eftersom 
det var universitetets policy. Det var 
förstås väldigt annorlunda att det var 
mycket folk med vapen överallt, men 
på något sätt vande jag mig ganska 
fort, berättar han.

Josef Larsson visste tidigt under sin femåriga utbild-
ning på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi 
att han ville läsa en termin utomlands – och helst någon-
stans med varmt klimat. Länder som Nya Zeeland och 
Australien är populära att åka till som utbytesstudent, 
men konkurrensen om platser är också hög.

– Då såg jag att Umeå universitet har ett utbyte med 
Israel och där är det också varmt, så det var första anled-
ningen till att jag ville åka dit. Jag tyckte också att det var 
intressant att se hur ett land som är så pass ungt lyckats 
åstadkomma så mycket ur ett ekonomiskt perspektiv.

BEN-GURION-UNIVERSITETET ligger i Beersheba i 
Negevöknen och har cirka 250 000 invånare. Univer-
sitetet gör att staden drar till sig människor från hela 
världen, vilket gjorde Beersheba till en bra studentstad. 
Det var också spännande att se hur en stad mitt i öknen 

Josef Larsson
Ålder: 26 år. 
Kommer från: Örnsköldsvik.
Studerar: femte året på civilingenjörsprogrammet i 

industriell ekonomi.
Gör på fritiden: spelar fiol i Umeå musiksällskap, gillar 

att laga mat, snickra möbler och sy.
Okänd talang: har ett SM-guld och ett dussintal SM-

medaljer i backhoppning.
Mig själv med tre ord: ambitiös, glad, avslappnad.

.
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”Jag kände mig på något sätt mer trygg i Israel än jag 
kanske hade g jort i Frankrike eller något annat euro-
peiskt land. Världen förändras och det hände väldigt 
mycket i Europa under våren.”

Josef Larsson 
går sista året på 
civilingenjörspro-
grammet i indu-
striell ekonomi. 
Han tillbringade 
vårterminen som 
utbytesstudent i 
Israel.

Det var roligt att bo i korridor, tycker han. Det gav en 
närhet till andra människor och han hittade kompisar 
han umgicks med dagligen. 

– Jag träffade några israeler som jag umgicks mycket 
med och efter terminen stannade jag kvar några veckor 
och bodde hemma hos en familj. Det var väldigt trevligt 
och jag fick uppleva ett Israel som kanske många andra 
missar.

– Jag umgicks också med många utbytesstudenter. Vi 
gjorde en del resor tillsammans, till exempel till många 
delar av Israel och Jordanien. Det hade varit kul att åka 
till andra delar av Mellanöstern också, men eftersom 
situationen är som den är i området kommer man inte 
så långt annat än till Jordanien.

ATT HAN BEFANN sig i ett oroligt hörn av världen 
märktes på många sätt. Säkerheten var rigorös på bus-
sar, tågstationer och flygplatser. Universitetet omgärda-
des av stängsel och studenterna måste passera genom 
säkerhetskontroller med metalldetektorer för att komma 
in. I gengäld var allt innanför grindarna öppet. 

Josef vande sig snabbt vid att möta beväpnade säker-
hetsvakter överallt i samhället och varje gång studen-
terna skulle på utflykt måste de ha en säkerhetsvakt med 
sig.

– Det är klart att man känner av att det är lite mer 
spänning än det kanske är här i Europa. Men, jag kände 
mig på något sätt mer trygg i Israel än jag kanske hade 
gjort i Frankrike eller något annat europeiskt land. Värl-

den förändras och det hände väldigt mycket i Europa 
under våren.

Skillnaderna mellan att studera i Israel jämfört med 
i Sverige var annars inte så stora. Josef gick på före-
läsningar och jobbade med skrivuppgifter på ungefär 
samma sätt som hemma.

– Den enda skillnaden jag riktigt reagerade på var att 
det var lite mer avslappnat från studenternas håll. Alla 
israeler gör ju militärtjänst, männen i tre år och kvinnor-
na i två år. När de sedan kommer till universitetet blir 
det ett ”break”, så man är lite mer avslappnad även om 
många är väldigt duktiga och ambitiösa och dessutom 
driver mycket aktiviteter på sidan om studierna.

Förberedelserna inför resan gick smidigt. Josef tycker 
att det gick förvånansvärt lätt. Han ansökte till universi-
tetet online och skickade in ett rekommendationsbrev, 
sitt CV och intyg över vilka kurser han klarat av i Umeå.
Har dina tankar om framtiden blivit klarare efter året 
utomlands?

– Egentligen inte, men jag känner att jag inte skulle ha 
något emot att jobba utomlands.
Har du några råd till den som är mitt i en universi-
tetsutbildning och funderar på att läsa en period 
utomlands?

– Ta chansen! Oftast är det möjligt att läsa vad som 
helst och många ställen i världen har utbyten med 
Sverige. Som svensk student att åka ut i världen har vi 
otroliga förmåner, inte minst ekonomiskt är det förmån-
ligt, så varför inte ta vara på möjligheten. 
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Professor Robert Mull med bakgrund som arkitekt, lärare, aktivist, och tidi-
gare dekan vid the Cass Faculty of Art, Architecture and Design i London är 
det nyaste tillskottet på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Han för med 
sig nya användbara idéer om de sociala dimensionerna av arkitekters gärning.

Arkitekt med socialt engagemang

– Jag är ett mycket stort fan av svensk 
design, säger Robert Mull, ny adjungerad 
professor vid Arkitekthögskolan. Han är 
även verksam som professor i arkitektur 
och design vid universitetet i Brighton och 
leder där den nya School of Architecture 
and Design.
FOTO: PER MELANDER

DEN SENASTE TIDEN  har han arbetat 
mycket med flyktingkrisen, med projekt 
i Turkiet, Grekland, och Calais Jungle i 
Frankrike. Här tampas han med frågan 
om arkitektens roll samt arkitekturens och 
designens ansvar med tanke på migration 
och flyktingkris.

– Jag är intresserad av den sociala di-
mensionen av gärningen och ansvaret som 
vi arkitekter och designers har, samt av 
aspekter av omhändertagande – i relation 
till samhället, till design och till miljön och 
framtida generationer.
Varför vill du arbeta vid Arkitekthögsko-
lan i Umeå?

– Det var när jag träffade rektorn vid Arki-
tekthögskolan, Ana Betancour, vid ett möte 
i London som jag insåg att vi tänker likadant 
kring hur man som arkitekt bör ha en social 
och kulturell insikt och att arkitektur kan 
vara med och bidra till en positiv utveckling 
på platser i världen som är föremål för social 
utslagning och politisk förändring. Att så 
många kollegor här i Umeå tänker på samma 

sätt är inte så vanligt bland arkitekter och på 
arkitektutbildningar, säger Robert Mull.

HANS KALL OCH vision är att uppmuntra 
studenter och yrkesverksamma arkitekter 
att utveckla ett socialt engagerat designtän-
kande som går hand i hand med deras med-
borgerliga roller som arkitekter i samhället.

– Jag har länge varit intresserad av den 
kapacitet som arkitekter och urbana desig-
ners har att skapa sociala strukturer och bli 
involverade i områden där social utslagning 
och politisk förändring råder. Mitt engage-
mang har gett mig möjligheter att medverka 
i projekt på så olika platser som Indien och 
Nepal men också forna Sovjetunionen, Kina 
efter massakern på Himmelska fridens torg 
samt Mexikos gräns.
Hur kommer man runt det koloniala för-
flutna, den västerländska människan som 
talar om hur saker ska göras?

– Det gör du inte. Det är alltid ett slags 
spöke som hemsöker varje projekt hela 
tiden. Det kan få aktörerna att frysa och 

bli självmedvetna. Det jag har lärt mig är 
att situationens allvar ändå är viktigare än 
den tanken. Gå bara vidare med idéerna. 
Sluta oroa dig – och agera! Var till nytta, var 
engagerad, agera som omhändertagande 
medborgare likväl som en professionell 
arkitekt. 

FLÖDET AV KUNSKAP går förresten åt 
båda hållen, menar Robert Mull. Det finns 
även en omvänd inlärningsprocess från det 
utsatta området till oss.

– Jag har ju nyligen arbetat mycket med 
flyktingkrisen. En intressant sak jag sett, 
som handlar om undervisningsmetoder, är 
hur annorlunda volontärkulturen är och 
opererar jämfört med den formella under-
visningen på arkitektskolor. Jag och några 
kollegor är intresserade av att bygga nätverk 
och starta ”live ”-klassrum på olika platser 
exempelvis i Grekland, Latinamerika och 
Sydafrika. Där skulle studenterna på plats 
få öva sig på omhändertagande arkitektur i 
utsatta miljöer.

Rober Mull kommer att bo i Umeå under 
de perioder han undervisar och arbetar med 
olika gemensamma projekt, som innefattar 
arkitektutbildningar i Umeå, Storbritannien 
och andra ställen i världen. 

INGRID SÖDERBERGH
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87
PROFESSORERNA vid den teknisk-
naturvetenskapliga fakultetens elva 
institutioner är 87 till antalet. 
Av de övriga anställda är 141 universitets-
lektorer, 81 adjunkter, 14 forskarassisten-
ter, 15 biträdande lektorer, 47 forskare, 47 
postdoktorer, 199 doktorander, 158 övrig 
forskande personal, 93 administratörer 
och 111 tekniker. Totalt har fakulteten 
cirka 1 000 anställda.  
 
(Källa: Verksamhetsberättelse 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 14 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 Arkitekt-
högskolan på universitetets konstnärliga campus. Design-
utbildningen rankas högst i Europa och världen, 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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Workshop skapar  
rum för viktiga samtal

Avsändare
Umeå universitet
901 87 Umeå

 

VÅR TID PRÄGLAS av stora samhälleliga 
och ekologiska utmaningar, men också 
av högt tempo vad gäller exempelvis 
sociala och teknologiska förändringar. 
För en utbildning är det en utmaning att 
hitta undervisningsformer där man både 
är aktuell och väger etiska förhållnings-

sätt i de metoder man tillämpar. På Arkitekthögskolan har vi 
de senaste åren försökt hitta nya arbetssätt. Varje läsår inleds 
exempelvis med en ”vertikal workshop” där hela skolan, 
både lärare och studenter, jobbar tillsammans under någon 
eller några veckor. Studenterna delas in i årskursblandade 
grupper, vilket både ger de nya chans att lära känna skolan 
och staden, och de som gått här ett tag möjlighet att föra vi-
dare de kunskaper de tillägnat sig här. Formen ger oss också 
unik möjlighet att skapa en större, genomgripande diskus-
sion kring frågor som har hög aktualitet för arkitekturen i 
allmänhet, och för oss som institution i synnerhet. 

HÖSTTERMINEN 2015 utformade vi workshopen kring 
levnadsvillkoren för EU-migranter. Frågan var vid tidpunkten 
brinnande aktuell såväl lokalt, nationellt som på europeisk 
nivå och präglades av att en grupp människor plötsligt levde 
under miserabla förhållanden i våra städer. Genom att arbeta 
tillsammans direkt med de EU-migranter som bosatt sig i 
Umeå, och grupper i civilsamhället som hjälpte dem, för-
sökte vi hitta ett sätt att komma väldigt nära inpå de konkreta 
frågorna, för att därefter kunna diskutera vilka lösningar 
arkitekturen kan erbjuda. 

Årets vertikala workshop handlade om hållbarhet – ett 
begrepp som diskuteras överallt i samhället, men som också 
är en ödesfråga för hur vi ska utveckla framtidens arkitektur. 
Även denna gång arbetade vi väldigt konkret med det lokala 
stadsrummet genom att studenterna gavs olika platser att 
utgå från. Under workshopen gavs föreläsningar med en rad 

utgångspunkter och angrepps-
sätt för att försöka vidga synen 
på vad hållbarhet innebär. 
Syftet var att skapa en bred 
gemensam grund för att inte-
grerat genom hela utbildningen 
och forskningen kunna adres-
sera dessa frågor. 

  
ANA BETANCOR

REKTOR 
ARKITEKTHÖGSKOLAN

PÅ SISTA RADEN ... TEKNAT BY BARD


