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NÄR JAG I VÅRAS fick frågan om jag ville bli 
dekan för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 
kändes det både hedrande och lite omtumlande 
på samma gång. Jag har under min tid vid Umeå 
universitet haft flera ledningsuppdrag på olika ni-
våer, men att ta på sig ett dekanuppdrag kändes 
trots allt som ett mer avgörande vägval. En viktig 

anledning till att jag tackade ja till nomineringen är att jag sätter 
stort värde på att få träffa olika människor och att i ett öppet klimat 
tillsammans jobba för att vår fakultet skall fortsätta utvecklas i en 
positiv riktning. 

DET BLEV ONEKLIGEN en rivstart att efter semestern ta tag i allt 
det som kommer med ett dekanuppdrag. Att komma till ett campus 
som sjuder av aktivitet med 
alla nyanlända studenter gav 
dock extra energi. Att visa 
vilsna nyantagna studenter 
vägen till olika byggnader 
kändes roligt. En kanske 
viktigare del av uppstarten var 
att delta i arbetet med att utse 
ordförande och medlemmar i 
våra kommittéer som arbetar 
med forskning, utbildning och 
läraranställningar. Efter två 
månader som dekan börjar 
jag så smått att bli varm i 
kläderna och att få jobba med 
kommittéerna, ett professio-
nellt kansli, kompetenta och 
hårt arbetande prefekter och 
inte minst fakultetens prodekan känns som ett privilegium!   

NOBEL-VECKAN INNEBAR lite extra nerv då kemipriset offentlig-
gjordes; kanske inte så mycket för att jag själv är en nyfiken kemist 
utan främst för att det kunde bli ett pris för upptäckten av CRISPR/
Cas9 där Umeå universitet spelat en huvudroll. Nu gick det inte vår 
väg men årets pris handlar ändå om en teknik som är relevant och 
viktig för Umeå universitet – kryoelektronmikroskopi som är basen 
för en ny avancerad infrastrukturenhet vid universitetet. Snart 
stundar också vår egen Årshögtid då fakultetens nya professorer 
installeras, hedersdoktorer promoveras och vetenskapliga priser 
utdelas. Årshögtiden är dessutom ett bra tillfälle för allmänheten att 

genom föreläsningar ta del av 
den forskning som bedrivs vid 
vår fakultet.  

SOM AVSLUTNING kan jag 
konstatera att jag är glad att 
jag tackade ja till uppdra-
get som dekan och allt vad 
uppdraget innebär.  Jag ser nu 
fram emot att under komman-
de år jobba för vår fakultets 
och universitets bästa! 

MIKAEL ELOFSSON 
DEKAN

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 Ingrid Söderbergh.
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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Ett internationellt forskarlag, lett av forskare vid Bio4Energy, Umeå uni-
versitet, har uppfunnit ett system för storskalig produktion av vätgas.
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Klimatuppvärmningen minskar antalet växtarter på tundran, men växtätande 
djur som renar och sorkar, kan vända denna negativa effekt till en positiv. Det 
visar en studie ledd från Umeå universitet som publicerats i den vetenskap-
liga tidskriften Nature Communications.

6

Renbete skyddar mångfalden 
av växter vid varmare klimat 

35 miljoner till projekt 
om växter och stress
SYSTEMBIOLOGI Forskarna Åsa 
Strand, Stefan Björklund och Mar-
tin Rosvall vid Umeå universitet har 
beviljats ett femårigt forskningsanslag 
på 35 miljoner kronor av Stiftelsen 
för Strategisk Forskning. Projektet 
är tvärvetenskapligt och handlar om 
att kartlägga hur växter reagerar på 
stress, till exempel torka och extrema 
temperaturer. 
Systembiologi är ett framväxande 
forskningsfält som syftar till att förstå 
komplexa relationer i hela biologiska 
system. I en tvärvetenskaplig utlysning 
har Stiftelsen för Strategisk Forskning, 
SSF, delat ut totalt 300 miljoner kronor 
till nio projekt vid landets universitet.
– I vårt projekt ska vi använda flera oli-
ka storskaliga metoder för att studera 
hur växter kan försvara sig mot olika 
typer av stress, till exempel värme, kyla 
och höga saltkoncentrationer, berät-
tar Åsa Strand, professor i cell- och 
molekylärbiologi och huvudsökande i 
projektet.

ANNA-LENA LINDSKOG

Flyktigt enzym fångat 
för första gången
KEMI Forskare i kemi vid Umeå univer-
sitet har lyckats kartlägga strukturen 
och funktionen hos ett flyktigt enzym-
tillstånd. Genom att modifiera enzymet 
adenylatkinas kunde forskarna isolera 
molekylen och stu-
dera den med 
röntgenkristallografi 
och kärnmagnetisk 
resonansspektro-
skopi (NMR). Det 
kortvariga tillstån-
det kunde fångas in 
och låsas genom att 
två aminosyror i en-
zymet byttes ut mot 
den reaktiva aminosy-
ran cystein. Resultaten är publicerade i 
tidskriften PNAS.
– Det är första gången som någon 
lyckats studera ett flyktigt enzymtill-
stånd direkt med spektroskopiska och 
kvantitativa tekniker. Vi är nu ett steg 
närmare att på ett grundläggande sätt 
förstå hur enzymer fungerar. Detta är 
helt nödvändigt för framtida design av 
nya enzymer för bioteknologiska till-
lämpningar, säger Magnus Wolf-Watz, 
docent vid Kemiska institutionen.

INGRID SÖDERBERGH

Betande djur som renar och gnagare kan mildra effekten av klimatuppvärmningen på tundrans växt-
lighet, visar en studie ledd från Umeå universitet.                                            FOTO: ELINA KAARLEJÄRVI

GENOM ATT ÄTA växter som är höga och 
har breda blad kan renar öka tillgången på 
ljus, vilket tillåter fler arter att växa och dra 
nytta av varmare klimatförhållanden, säger 
Elina Kaarlejärvi, postdoktor vid Umeå 
universitet, som lett studien.

Tidigare studier pekar på att mångfalden 
av växtlighet på tundran kommer att minska 
till följd av ett varmare klimat. Men, det är 
viktigt att veta i vilken mån effekten påver-
kas av mängden betande djur, särskilt renar, 
sorkar och lämlar, som är väldigt vanliga i 
tundraekosystem. 

Forskare vid Umeå universitet och Oulu 
universitet i Finland prövade detta genom 
att på experimentell väg värma upp växtlig-
heten på ängar i tundraområden, med eller 
utan renar och sorkar.

– Vi fann att uppvärmningen ökade anta-
let växtarter på ytor som betades, eftersom 
det möjliggjorde för små tundraväxter att 
komma upp och etablera sig där. Men, när vi 
stängslade ute renar, sorkar och lämlar, blev 

växtligheten tätare och ljuset begränsades, 
och som ett resultat av det försvann lång-
samväxande växter, säger Elina Kaarlejärvi.

FORSKARNA UNDERSÖKTE vilka arter 
som dök upp och försvann från försöksytor-
na under fem års tid. På det sättet kunde de 
pröva vilka typer av arter som påverkades 
mest av uppvärmning och bete. De nyligen 
publicerade resultaten pekar på att växt-
ätande däggdjur kan hjälpa till att skydda 
mångfalden av växtlighet i ett varmare 
klimat genom att hindra förlusten av små 
och långsamväxande arter.

Studien gjordes i Kilpisjärvi i nordvästra 
Finland, där forskargruppen prövade bety-
delsen av betande djur, uppvärmning och 
tillgången på näringsämnen genom att kom-
binera små växthus som ökade sommartem-
peraturen med 1-2 grader Celsius, låga staket 
som stängde ute renar, sorkar och lämlar, 
och gödningsmedel.

 ANNA-LENA LINDSKOG

Åsa Strand.                  FOTO: ELIN BERGE

Magnus  
Wolf-Watz.
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Lärare använder i viss mån formativ bedömning i klassrummet, men det finns 
också stor utvecklingspotential. Med omfattande kompetensutveckling kan 
lärare få stöd till att förbättra den formativa klassrumspraktiken. Egenska-
perna hos den utvecklade formativa praktiken avgör om det leder till bättre 
prestationer i matematik för eleverna, visar Erika Boström i sin avhandling.

Kompetensutveckling viktig 
för formativ klassrumspraktik

Formativ bedömning ger läraren information om vad eleverna kan och hur de förstått och kan an-
vändas som underlag i den fortsatta undervisningen.                                    FOTO: MATTIAS PETTERSSON

MINA RESULTAT kan bidra med kunskap 
om hur man bör utforma kompetensutveck-
lingssatsningar i formativ bedömning och 
vad som bör inkluderas i dessa satsningar, 
säger Erika Boström. 

Hon har studerat effekter av en omfattan-
de kompetensutvecklingssatsning i formativ 
bedömning som genomfördes för ett antal 
slumpmässigt valda högstadielärare som 
undervisade i matematik i en svensk kom-
mun. Först studerade hon lärarnas forma-
tiva klassrumspraktik före satsningen för att 
få ett utgångsläge. Resultaten indikerar att 
lärarna till viss del använde formativ bedöm-
ning i sin klassrumspraktik före kompetens-
utvecklingen, men också att det fanns stor 
utvecklingspotential.

DÄREFTER STUDERADE Erika Boström 
effekter av kompetensutvecklingssatsningen 
på lärarnas praktik och på elevernas presta-
tioner i matematik. Efter satsningen trodde 

lärarna på idén med formativ bedömning 
och de var motiverade till att göra föränd-
ringar. Alla lärare gjorde också förändringar 
och införlivade mer formativ bedömning i 
klassrumspraktiken, dock på olika sätt och i 
varierad grad. 

Erika Boström fann att en förklarings-
faktor till graden av förändring, och till att 
lärarna gjorde just dessa förändringar, är 
de motivationsföreställningar lärarna hade 
för att införliva formativ bedömning efter 
kompetensutvecklingen.

– Den formativa klassrumspraktik som 
dessa lärare införlivade hade dock inte 
någon effekt på deras elevers prestationer 
i matematik efter ett år. Detta indikerar att 
de specifika egenskaper den införlivade 
formativa klassrumspraktiken hade inte är 
av sådan karaktär att de ger någon effekt på 
elevers prestationer i matematik, säger hon.

INGRID SÖDERBERGH

Formativ bedömning 
svår för lärarna  
– men bra för eleverna
MATEMATIKUNDERVISNING Att 
använda formativ bedömning i mate-
matikundervisningen är inte okompli-
cerat för läraren. Ska eleverna också 
få möjligheter att själva reglera sitt 
lärande behöver undervisningen om 
hur man lär sig att lära bli tydligare för 
eleverna. Det visar Charlotta Vingsle i 
sin avhandling vid Umeå universitet. 
Formativ bedömning är en bedöm-
ningsprocess som syftar till att föra 
lärandet framåt. Det sker genom att 
information om vad elever kan och hur 
de förstått det som ska läras används 
som underlag för att avgöra hur 
undervisningen ska bedrivas härnäst. 
Genom att använda formativ bedöm-
ning kan elever lära sig innehållet 
snabbare. Den formativa bedömning-
en kan utföras på många olika sätt, till 
exempel genom 
att läraren ger 
eleven feedback 
om vad eleven 
behöver träna 
mer på eller 
genom att eleven 
själv involveras i 
bedömningspro-
cessen.
– Alla dessa sätt 
att utföra formativ 
bedömning visar sig påverka elevers 
lärande positivt, säger Charlotta 
Vingsle.
Men, det är inte enkelt att genomföra 
formativ bedömning. För den lärare 
som Charlotta Vingsle följde i en av 
sina studier innebar det en komplex 
användning av kunskaper och för-
mågor som användes samtidigt och 
under tidspress när hon till exempel 
ställdes inför för henne ny matematik, 
tolkade elevernas svar och snabbt fat-
tade beslut om fortsatt undervisning.
Formativ bedömning kan också 
innebära en möjlighet för eleverna att 
vara delaktiga i bedömningsprocessen. 
Ett sätt att studera sådan delaktighet 
är att se på elevernas möjligheter att 
utveckla färdigheter för att självreglera 
sitt lärande. Ett vanligt förekommande 
arbetssätt för de lärare som Charlotta 
Vingsle följde i en delstudie, var att 
lärarna visade hur de själva använde 
strategier för hur man kan självreglera 
sitt lärande, men de följde sällan upp 
detta genom att låta eleverna få träna.
– Den största delen av eleverna 
uppfattar inte dessa möjligheter att 
utvecklas genom att själva reglera sitt 
lärande, säger Charlotta Vingsle. Man 
kan nå en större tydlighet genom att 
undervisningens möjligheter till själv-
reglerat lärande görs mer explicit, eller 
genom att eleverna få ta en aktiv roll.

ANNA-LENA LINDSKOG

Charlotta Vingsle.
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För att naturvetenskapsundervisning ska passa i förskolan är det viktigt att 
barnen kan bidra med sina idéer och erfarenheter till den kunskap som ska-
pas, visar Sofie Areljung i sin avhandling vid Umeå universitet. Det är också 
viktigt att undervisningen bygger på händelser i vardagen, snarare än att bli 
något pedagogerna ”bockar av” genom enstaka experiment.

Vardagliga verb utgångspunkt
Det är viktigt att förskolans naturvetenskapsundervisning bygger vardagliga händelser, visar Sofie Areljung. Hon har utforskat potentialen i att utgå från 
kemi- och fysikrelaterade verb som ”frysa” eller ”smälta”.                                                                                               FOTO: ULRIKA BERGFORS KRISTRÖM

NATURVETENSKAPLIGA ARBETSSÄTT 
som att observera och genomföra syste-
matiska försök, vävs samman med olika 
estetiska uttrycksformer och barns fantasi 
i förskolans verksamhet. Däremot finner 
pedagoger det ofta problematiskt att väva 
samman barnens egna idéer med naturve-
tenskapliga förklaringsmodeller, visar Sofie 
Areljungs avhandling. Pedagogerna talar 
om att de inte vill komma med ”rätta svar” 
eftersom att de inte vill hämma barnens 
kreativa tankeprocesser. Därför undviker pe-
dagoger ofta naturvetenskapliga förklaringar 
som referenspunkt i undervisningen.

– Det framstår som eftersträvansvärt att 
bygga undervisningen på vardagliga hän-
delser och material, säger Sofie Areljung. 
En motpol till det är att undervisa genom 
enstaka experiment. Pedagogerna använder 
”experimentlådan” som en symbol för en 
undervisning som är skild från vardagens 
tid och rum. Experimentlådan är även en 

symbol för att ”bocka av” naturvetenskaps-
målen i förskolans läroplan i stället för att de 
integreras i den dagliga verksamheten.

I AVHANDLINGEN presenteras en idé som 
möter pedagogers önskan om att bygga na-
turvetenskapsundervisningen på händelser 
i vardagen. Tillsammans med pedagoger har 
Sofie Areljung i sin forskning utvecklat den 
så kallade verb-idén.

– Medan förskolans temaområden ofta 
har namn som ”Vatten” eller ”Skogen” – 
alltså konkreta substantiv – har vi utforskat 
potentialen i att i stället utgå från kemi- och 
fysikrelaterade verb, berättar hon. En vanlig 
aktivitet i förskolan kan handla om att is el-
ler snö smälter till vatten och att vatten blir 
till is om det ställs in i frysen eller lämnas 
utomhus i minusgrader. Här kan fokus vara 
på egenskaper hos vatten och is. Verb-idén 
innebär i stället att tänka på verben frysa 
och smälta. På så vis kommer man åt själva 
processen, alltså fasövergångarna mellan 
fast och flytande form, och kan se att det 
inte bara gäller vatten och is, utan att även 
andra ämnen kan frysa och smälta.

”Naturvetenskapsverben” förefaller 
kunna göra två saker, visar avhandlingen. 
Dels bidrar deras vardagliga karaktär till att 
det blir lättare för pedagoger att identifiera 
naturvetenskapliga fenomen i vardagen, 
dels hjälper själva verbformen till att foku-
sera på händelser och processer. 

– Verb-idén gör det enklare för pedagoger 
att få syn på och undersöka kemiska proces-
ser och fysikaliska fenomen i förskolans 
vardag, säger Sofie Areljung. 

ANNA-LENA LINDSKOG
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TEXT & FOTO Anna Strom, Bio4Energy

VÄTGAS OCH BRÄNSLECELLER 
drivna av vätgas, diskuterades 
under tidigt 2000-tal som energi-
bäraren som skulle vara avgörande 
i utfasningen av fossila bränslen 
och dessas upphov till klimatför-
ändringar. Fastän enorma summor 

investerades i att utveckla system för vätgasproduktion 
och – lagring, insåg man successivt att utmaningen med 
att hitta ett hållbart sätt att producera och använda vät-
gas på förnybar väg var större än man trott.

Det forskarna från Sverige, Finland och Vietnam nu 
lyckats med är att tillverka en katalysator baserad på 
kolskum av materialet melamin, kommersiellt tillgängligt 
till ett överkomligt pris; och att tillsätta en form av den 
naturligt förekommande metallen kobolt, i en tredimen-
sionell struktur som på ett stabilt sätt agerar elektrod 
i tekniksystem som helt enkelt delar vatten till dess 
beståndsdelar.

VATTEN BESTÅR som bekant av grundämnena syre 
och väte. Båda är energirika och har stora använd-
ningsområden. Skulle man lyckas skapa ett system som 
kostnadseffektivt och kontinuerligt kan producera stora 
mängder vätgas, kan det till exempel användas i produk-
tionen av drivmedel som diesel och flygplansbränsle, via 
kända mellansteg som även används i produktionen av 
fossilbaserade kolväten.

– Systemet vi har tagit fram är robust, skalbart och 
billigt. En ytterligare stor fördel är att vi använde en 
alkalisk saltvattenlösning. I princip skulle man kunna 
driva de här systemen med saltvatten från havet, säger 
Jyri-Pekka Mikkola, professor vid Umeå universitet och 
en ledande figur i forskningsmiljön Bio4Energy.

FÖR ATT TILLVERKA katalysatorn har forskarna an-
vänt pyrolys, en form av högtemperaturbehandling. För 
att starta den reaktion som katalysatorn sedan skyndar 

Ett internationellt forskarlag lett av en Bio4Energy-forskare har uppfun-
nit ett system för storskalig produktion av vätgas som är både billigt att 
tillverka, fungerar på ett stabilt sätt, och som kan drivas med förnybar 
energi. Resultaten har publicerats i prestigefyllda Scientific Reports.

Ny katalysator öppnar  
för vätgas i stor skala

FORSKNING

Santosh Khokarale, Shashi Kant Shukla och Jyri-Pekka 
Mikkola. De två stavarna som Jyri-Pekka håller i handen är 
använda kolskumselektroder från laboratorieförsöken.
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på, och som får vattendelningen, kallad elektrolys på 
fackspråk, att ske, behövs elektricitet. Under framtida 
industriella förhållanden rekommenderar forskarna att 
man använder solenergi eller någon annan förnybar 
energikälla för att ge den elektriska impuls som behövs 
för att driva reaktionen.

– Det här är ett system som generar väte och syre. 
Rent syre är explosivt och mycket energirikt. Väte är en 

”Systemet vi har tagit fram är robust, skalbart och billigt. En ytterligare 
stor fördel är att vi använde en alkalisk saltvattenlösning. I princip skulle 
man kunna driva de här systemen med saltvatten från havet.”

Utvecklar hållbara metoder
STRATEGISK FORSKNINGSMILJÖ Bio4Energy är 
en strategisk forskningsmiljö som tar fram metoder 
och verktyg för att bedriva hållbart och effektivt bio-
raffinaderi. Slutprodukterna blir biodrivmedel, gröna 
kemikalier och smarta material gjorda av biobase-
rade råvaror och restprodukter. 
Miljön leds av Umeå universitet, i samarbete med 
Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuni-
versitet i Umeå. Även grenar av RISE Innventia och 
RISE Energy Technology Center ingår, liksom ett 
omfattande industrinätverk.

väldigt mångsidig resurs. Du kan bränna det direkt till 
energi. Sedan kan du reducera material, till exempel i 
framtidens ståltillverkning. I dag pumpar du in en mas-
sa cox i masugnen (för att omvandla järn till stål, reds. 
anm.). Då bildas samtidigt koldioxid. I stället skulle man 
i princip kunna mata in väte som reduceringsmedel, 
och då bildas ingen koldioxid. I dagens läge är det inte 
realistiskt eftersom väte är mycket dyrare och gjort av 
fossil naturgas, säger Jyri-Pekka Mikkola.

HAN HAR SEDAN nyheten först släpptes blivit kon-
taktad av en rad aktörer intresserade av att skala upp 
vätgasproduktion gjord på förnybar väg. Vad har det 
lett till?

– Jag hade ett möte med två konsulter som vill 
undersöka möjligheterna att gå vidare med temat. De 
ska tänka efter hur man kan få ihop investerare, och 
återkomma till mig. Det här gäller ju sådan industri 
som är intresserad av vätgasproduktion. Sedan har vi 
ett annat spår där vi har skickat in en projektansökan 
tillsammans med andra Bio4Energy-forskare. ○
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UTBILDNING

Är bjälkarna rätt dimensionerade? Vad håller bäst för belastning, spikar 
eller lim? Blivande ingenjörer i byggteknik får både lära sig räkna på 
olika materials hållfasthet och pröva om teorierna håller i verkligheten.

Byggteknik för hållbarhet

I TEKNIKHUSETS VERKSTAD riggar 
en grupp studenter virke som fogats 
ihop med olika metoder i en drag-
provmaskin, där träet ska utsättas för 
punktlast rakt uppifrån. Laborationen 
ingår i kursen Grunderna i byggnads-
konstruktion, där de får räkna på 

bärförmåga i olika material. Hur stor tyngd 
klarar till exempel en träbalk innan den 
brister?

I första testet fixeras en längd med vanligt 
konstruktionsvirke i maskinen. Vi får gissa 
hur mycket det klarar, 500 kilo, 1 ton eller 
kanske mer. Dragprovmaskinen slås på och 
lasten ökar, sekund för sekund. Vi ser tydligt 

hur regeln börjar böjas nedåt på mitten. 
Strax har lasten passerat 500 kilo och den 
håller fortfarande. Vid 1,7 ton knakar det till 
och i nästa sekund har virket rämnat. Näst 
på tur är två regler som lagts löst ovanpå 
varandra. Står de pall för mindre tyngd? Ja, 
tror studenterna och mycket riktigt knäcks 
träet redan vid 750 kilo. 

Därefter prövas två hoplimmade reglar. 
De borde definitivt hålla bättre, tycker 
Stefan Gustafsson. Han har erfarenhet från 
byggbranschen, har jobbat flera år som 
byggnadssnickare och innan dess på Volvo 
Lastvagnar. Nu är han 40 år och vill göra 
något nytt, kanske som arbetsledare på ett 

bygge eller som konstruktör. Stefan är inte 
ensam om att ha tidigare erfarenhet från 
byggbranschen, berättar Fredrik Häggström, 
programansvarig. 

– Framförallt i början av utbildningen har 
de som jobbat några år en fördel, de känner 
igen termerna när vi pratar om balkar, syllar 
och dylikt. Likaså när det handlar om pro-
duktion och byggplanering, det har de sett 
hur det går till ute på arbetsplatserna.

EN TRAPPA UPP i ett av datorlabben 
jobbar Gustav Bengtsson med en konstruk-
tionsritning för en enplansvilla. Han har fått 
en arkitektskiss och arbetar i ett ritprogram 
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Utbildningen ger koll  
på hela byggprocessen
TREÅRIGT PROGRAM En byggnadsin-
genjör har kunskap om hela byggpro-
cessen, från planering och konstruktion 
till underhåll och 
förändring av 
byggnader. Den 
treåriga ingen-
jörsutbildningen 
är inriktad mot 
husbyggnads-
teknik med för-
djupningskurser 
inom konstruk-
tion, produktion 
och energitek-
nik. Man läser 
bland annat 
byggnadsfysik, 
projektering och fastighetsförvaltning. 
Framtida jobb kan till exempel vara 
som byggnadskonstruktör, entrepre-
nadingenjör hos en byggentreprenör, 
byggprojektledare, byggskadereglerare 
på försäkringsbolag eller byggnadsin-
spektör.

med att måttsätta hela huset.
– Jag anger hur väggarna ska vara upp-

byggda, var dörrar ska sitta, vilken slags 
fönster det ska vara och så vidare. Med 
ritningarna ska det bli enkelt för den som 
ska bygga huset att förstå, till exempel vilka 
material som ska användas.

GUSTAV VALDE UTBILDNINGEN för att 
han gillar matte och fysik och vill bli ingen-
jör. Byggteknik lät roligast av de program 
som fanns att välja på, säger han.
Vad vill du jobba med när du är klar med 
utbildningen?

– Just nu tror jag att jag vill jobba som 
konstruktör, det verkar spännande. Då är 
det bra att ha varit ute i produktionen och 
sett hur allt fungerar i praktiken, så det blir 
antagligen första steget.

I verkstaden har en ny grupp kommit in 
och gör hållfasthetstester. Med viss förvå-
ning får studenterna se att två reglar som 
spikats ihop med jämna mellanrum inte 
håller bättre än två löst hoplagda. De får 
fram datordiagram med kurvor som visar 
hur styvheten i reglerna påverkas under 

testet och vid vilka laster träet ger vika. Nu 
ska de räkna teoretiskt på bärförmågan hos 
de olika reglarna och jämföra beräkningarna 
med utfallet i labbtesterna.

– Sedan får de fundera varför beräkning-
arna inte alltid stämmer med verkligheten, 
säger Fredrik Häggström.

23-åriga Maria Riis från Sollefteå gillar att 
räkna. Hon saknar praktik i utbildningen, 
det skulle göra det lättare att välja väg – kon-
struktion eller byggproduktion, tycker hon. 
Själv siktar hon på jobb som konstruktör, 
kanske på arkitektkontor eller som kon-
sult. Att vara kvinna i en mansdominerad 
bransch ser hon enbart som en fördel.

– Jag tycker faktiskt det är lättare att sam-
arbeta med killar, säger hon.

Hon kan räkna med en god arbetsmark-
nad efter sin examen. Byggbranschen går på 
högvarv och företagen är ivriga att rekrytera 
studenterna, berättar Fredrik Häggström. 
Annat var det när han tog examen på 
1990-talet.

– Då var det lågkonjunktur, så av de som 
gick i min klass är det inte många som job-
bar inom byggbranschen i dag.

I Teknikhusets verkstad testas bärförmå-
gan hos konstruktionsvirke och studen-
terna diskuterar med läraren Fredrik 
Häggström. På bilderna Maria Riis, Anton 
Burvall, Johan Fahlén, Jonathan Olofsson, 
Stefan Gustafsson, Joakim Norman, Gus-
tav Carlsson och Anton Eriksson.
Bilden till vänster: Gustav Bengtsson 
arbetar med en konstruktionsritning.
FOTO: ANNA-LENA LINDSKOG
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Hon fortsätter:
– Jag fick tjänsten och det var väldigt trevligt att 

komma till Umeå. Jag gillade stan från första stund, en 
relativt liten och välkomnande stad.

SUNA BENSCH ARBETAR i två forskningsgrupper. 
Foundations of Language Processing och Intelligent Ro-
botics. I den senare gruppen arbetar ytterligare två fors-
kare, tre doktorander, en postdoktor och en program-
merare i en internationell mix. Efter postdoktor-tiden 
blev Suna Bensch kvar på institutionen som forskare 
och lyckades 2011 få forskningsmedel från Vinnova för 
fortsatt arbete. Hon har också hunnit vara föräldraledig 
med sin son.

Att formalisera språket innebär att förstå varför och 
hur kommunikation fungerar bland människor. 

– Varför det fungerar vet vi inte riktigt – vi pratar ju 

Suna utvecklar  
robotars språk

TEXT & FOTO Ingrid Söderbergh

Forskaren Suna Bensch kommer från Tyskland och forskar om sociala 
robotar. En social robot är en maskin som lyssnar på våra sociala koder 
och kommunicerar med oss på våra villkor. 

PORTRÄTTET

MITT FOKUS ÄR att formalisera 
vårt naturliga språk med mate-
matiska modeller. Att formalisera 
språket innebär att förstå varför 
och hur kommunikation fungerar 
bland människor. Utifrån detta 
kan vi utveckla beräkningsmodel-

ler som implementeras på sociala robotar så att de får 
förmåga att prata och förstå konversation, säger Suna 
Bensch.

Även om robotik är ett forskningsfält med många år 
på nacken, är bearbetning av naturligt språk och robotik 
ett ganska nytt fält – i dag allt mer i fokus. 

Suna Bensch växte upp i Ludwigshafen i Sydtyskland. 
Hon studerade på universitetet i Potsdam och tog en 
masterexamen i beräkningslingvistik. Därefter doktore-
rade hon i teoretisk datavetenskap om formella språk. 

Hon blev intresserad av att forska vidare om hur 
mänsklig kommunikation fungerar. Att Suna Bensch 
hamnade i Umeå berodde på att hon sökte en postdok-
tortjänst på Institutionen för datavetenskap år 2009.

– Jag minns att jag tittade på kartan och tänkte vad 
långt norrut Umeå ligger. Jag gick till en friluftsaffär och 
köpte vinterkläder eftersom Umeå måste vara kallt. Men 
jag hade alldeles för mycket kläder på mig när jag kom 
på intervjun, säger Suna Bensch. 

Suna Bensch
Bästa robotsciencefiction-serie: Westworld. 
Favoritrobot: Pepper. 
Bor: på Haga. 
Hobbies: design och intressanta restauranger.
Läser just nu: The biography of Elon Musk.
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”Naturlig kommunikation består till stor del av kropps-
språk, gester, känslouttryck, intonation och samman-
hang. Vi måste få roboten att identifiera dessa signaler 
och känslouttryck och agera efter dessa.”

I Socratespro-
jektet utvecklas 
sociala robotar 
för äldrevården. 
Suna Bensch är 
en av forskarna i 
projektet.

fragmenterat, med nyckelord, ej kompletta meningar, 
med gester, men det fungerar. Det gäller att hitta aspek-
terna som gör att kommunikation fungerar och använda 
den kunskapen till att förbättra de sociala robotarna, 
förklarar Suna Bensch.

Robotar finns i dag framför allt inom industrin. De 
robotarna är dock inte sociala utan utför enklare meka-
niska arbetsuppgifter. 

På andra ställen i världen som Japan, Kina och Korea 
”jobbar” i dag sociala robotar i affärer  där de välkomnar 
gäster och förser kunder med information. I hotellkedjor 
finns robotar i receptionen och utför där enkla sysslor. 

SNART FINNS KANSKE de sociala robotarna på när-
mare håll. Att göra robotar som kan  kommunicera ingår 
i The strategic research agenda for robotics in Europe. 
I linje med detta startade EU-projektet Socrates som 
utvecklar sociala robotar för äldrevården. Det fyraåriga 
projektet leds av Institutionen för datavetenskap vid 
Umeå universitet och femton doktorander från hela 
världen har rekryteras.

– Robotarna ska inte byta ut människor i vården, men 
de ska stödja och ge service till oss och interagera med 
patienter på människors villkor. Med naturligt språk ska 
vi kunna tala om för dom vad vi vill och behöver, såsom 
att ”städa upp” eller  ”gör en kaffe”. Roboten blir inte 
bara en maskin utan en slags följeslagare att prata med.

Forskningsprogrammet kommer att rymma allt från 
design av teknik och hårdvara till interaktionsdesign, 
användarstudier och robotetik. Umeågruppen fokuserar 
på språktolkning.

Vilken är den största utmaningen?
– Roboten måste förstå fler saker än orden. Naturlig 

kommunikation består till stor del av kroppsspråk, 
gester, känslouttryck, intonation och sammanhang. Vi 
måste få roboten att identifiera dessa signaler och käns-
louttryck och agera efter dessa.

Suna Bensch jobbar just nu med konversationsnor-
mer. Det handlar om frågor som att inte ljuga för varan-
dra, inte ge för mycket eller för lite information och ge 
relevant information. 

– Jag försöker att formalisera detta och utveckla kon-
versationsmodeller. Gäller samma normer för människa 
som för robot till exempel vad gäller att inte avbryta? Ett 
exempel på ett etiskt problem är att roboten borde tala 
sanning.

Institutionen för datavetenskap har köpt in sin första 
sociala robot som ska användas i projektet. Den har 
stora ögon, men är mer lik en maskin än en människa.
Hur kommer sociala robotar se ut i framtiden?

– Svårt att säga. Människor är mer bekväma med män-
niskoliknande än med maskinliknande robotar, det visar 
studier. Samtidigt om de blir för människolika blir vi 
obekväma med det. Själv föredrar jag att säkert veta att 
jag interagerar med en robot, utan att behöva gissa.

Om Socrates-projektet:
Projektet Socrates (Social Cognitive Robotics in The Euro-
pean Society) löper under fyra år och har en total finan-
siering på 3,9 miljoner euro. Projektet är en del av Marie 
Sklodowska-Curie-programmet inom EU:s stora Horizon 
2020-satsning.
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I sin avhandling vid Umeå universitet visar Katarina Åberg hur raffinaderier, 
genom smarta kombinationer av befintliga och nya processer, kan förses med 
grön koldioxidneutral råvara för produktion av drivmedel. Det skulle kunna 
ske på ett både ekonomiskt och resurseffektivt sätt – så effektivt att trafiken 
kan bli en del av lösningen i stället för största problemet.

Trafiken kan bli en del av lösningen

Katarina Åbergs avhandling visar hur 
gröna råvaror och nya processer kan 
göra trafiken till en del i att fånga upp 
koldioxid från atmosfären.
FOTO: MOSTPHOTOS

PROBLEMEN MED koldioxidutsläpp från 
fossila bränslen och resulterande klimatpro-
blem är väl kända. Att använda förnybara 
råvaror i stället för fossila är ett sätt att 
motverka klimatförändringarna. Biomassa 
(biobränsle) är det enda förnybara råmate-
rialet som innehåller kol, och därmed kan 
ersätta petroleumprodukter som råvara för 
framställning av drivmedel och kemikalier.

Avhandlingen beskriver kombinationer av 
olika processer som tillsammans effektivare 
kan uppnå syftet grön råvara till raffinaderi-
erna. Slutmålet för alla utvärderade koncept 
i avhandlingen var framställning av så kallad 
syntesgas, från vilken ett stort antal gröna 
bränslen och kemikalier kan produceras.

Mest spännande är kanske systemkon-
ceptet ”Bio2Fuels”, som Katarina Åberg 
föreslagit och utvärderat med syfte att sam-
tidigt nyttja biomassan till vidareförädling 
och åstadkomma en negativ koldioxidbalans 
i systemet. Förenklat fångar träden upp kol-
dioxiden i luften och i Bio2Fuels-processen 
delas biomassan sedan upp i en väterik gas 

som blir drivmedel 
(vätet blir vatten 
ut i avgasröret), 
medan huvuddelen 
av kolet används för 
elproduktion följt av 
koldioxidavskiljning 
och deponering. 
Drivmedelstillverk-
ning och -användning 
blir på det här sättet en 
storskalig industriell pump för uppfångning 
av atmosfärisk koldioxid.

– Tar man det till sin spets kan man säga 
att ju mer vi kör desto renare blir atmosfä-
ren, säger Katarina Åberg.

I AVHANDLINGEN har hon föreslagit och 
teoretiskt samt experimentellt utvärderat 
processen och även genomfört en första 
demonstration i pilotskala. Avhandlingen 
fokuserar i övrigt på en kombination av olika 
termokemiska omvandlingsprocesser och 
systemoptimering för att öka andelen hög-

värdiga produkter från ett bioraffinaderisys-
tem. Som följd ökas även utnyttjandegraden 
av biobränslet. Detta inkluderar omfattande 
experimentella studier kring hur torrefie-
ring (rostning) kan nyttjas på industriella 
rest- och sidoströmmar från skogsindustrin 
för att även detta gröna kol effektivare ska 
kunna bli drivmedel. 

Dessutom har två potentiella biprodukt-
strömmar från biokemisk omvandling i ett 
bioraffinaderi utvärderats som förgasnings-
bränsle för framställning av syntesgas med 
goda resultat.

– Det är också viktigt att ta hänsyn till 
värmeintegration mellan processerna. Till 
exempel kan ej utnyttjad lågvärdig rest-
värme användas till torkning av biobränslet 
och på så sätt öka effektiviteten för hela 
anläggningen, säger Katarina Åberg.

De sammanlagda resultaten från avhand-
lingen visar på att användning av termoke-
miska omvandlingsprocesser i ett bioraffi-
naderisystem har stor potential för att få en 
effektiv energiintegration, ökad raffinering 
av råvaran och samtidigt motverka växthus-
effekten.

Katarina Åberg har utfört studien inom 
forskningsmiljön Bio4Energy med delfinan-
siering även från TRB Sverige.

INGRID SÖDERBERGH

Katarina Åberg.
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941
ANTALET ANSTÄLLDA vid den teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten är totalt 
941 personer. Av dessa är 87 professorer, 
150 universitetslektorer, 81 adjunkter, 15 
forskarassistenter, 12 biträdande lektorer, 
40 forskare, 47 postdoktorer, 180 dokto-
rander, 142 övrig forskande personal, 94 
administratörer och 93 tekniker.   
 
(Källa: Verksamhetsberättelse 2016)

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, 180 
forskarstuderande och en stark forskning. Elva institu-
tioner samlar fakultetens forskning och utbildning inom 
kemi, fysik, biologi, datavetenskap, matematik, teknik, 
lärarutbildning, samt design och arkitektur. 

Umeå universitet är ett av Sveriges större universitet 
med cirka 31 000 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 - nätbaserat 
Energiteknik
Maskinteknik

Kandidatprogram (3 år)
Biologi och geovetenskap
Datavetenskap
Life Science
Miljö- och hälsoskydd
Industridesign

Civilingenjörsprogram (5 år)
Bioteknik
Bioresursteknik 
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, indu-
stridesigners, arkitekter, naturvetare och farmaceuter. 
Kandidatprogrammen kan byggas på med en tvåårig 
masterexamen.

Fakulteten har mångårig erfarenhet av att ge utbild-
ning på andra orter och nätbaserad utbildning. Både re-
ceptarieprogrammet, apotekarprogrammet och högsko-
leingenjörsprogrammet i elkraftteknik 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. Många 
studenter gör sina examensarbeten i samarbete med 
företag i regionen.

VID UMEÄLVEN ligger Designhögskolan och Arkitekt-
högskolan på universitetets konstnärliga campus. Design-
utbildningen rankas högst i Europa och västvärlden, 
vilket bevisas av studenterna som gång på gång kammar 
hem priser i internationella designtävlingar. Arkitektut-
bildningen startade 2009 med siktet inställt på att skapa 
en utbildning med internationell prägel och inriktning 
mot hållbart byggande.

Fakulteten har tolv ingenjörsprogram. Civilingenjörs-
programmen i interaktion och design respektive teknisk 
fysik fick högsta betyg i Universitetskanslersämbetets 
senaste kvalitetsgranskning.
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Varför kan man inte sätta ihop två  
batterier med pluspolerna mot varandra?

SVAR: Batterier har något 
vi kallar spänning och den 
mäts i volt. Spänningen 
talar om i vilken riktning 
och hur starkt en laddad 
partikel påverkas. När lad-
dade partiklar rör sig har 
vi en elektrisk ström. Ofta 
vill vi ha större spänning än 
man kan få med bara ett 
batteri, som oftast har 1,5 
volts spänning. Om man 
lägger två batterier i rad, 
så att pluspolen från det 
ena berör minuspolen från 
det andra så läggs spänningarna ihop: det blir 1,5 + 1,5 = 3 volt. Men, om 
man vänder fel så att pluspolerna går mot varandra blir det i stället 1,5 - 
1,5 = 0 volt, och det är ju inte så lyckat.
 
Källa: Frågvis, Den Levande frågelådan. 
Foto: Nico Jenner

50 år av växtforskning 
firades med symposium

DEN 14 AUGUSTI 1967 startade det som 
skulle bli embryot till Umeå Plant Science 
Centre, UPSC. En professor och tre unga 
studenter (som senare alla skulle bli pro-
fessorer) sammanstrålade i vad som då 
kallades LUII, och som i dag de flesta av 
oss raskt går igenom om vi går från KBC-

huset till Universum (eller tvärtom). Hur har utvecklingen 
från starten av Fysiologisk botanik sett ut fram till det vi har 
i dag? Hur gick det till när en ”systerinstitution”, Skoglig 
genetik och växtfysiologi, skapades när Skogshögskolan 
byggdes 10 år senare, och när senare dessa två institutioner 
blev sambos för cirka 15 år sedan? Nyligen firades 50 år av 
växtvetenskap i Umeå med ett jubileumssymposium. Gunnar 
Öquist och Jan-Eric Hällgren som varit med under hela resan 
för ”fysbot” och ”genfys” reflekterade över historien, och an-
dra föredragshållare gav andra aspekter till de cirka 200 del-
tagarna. Den första dagen på symposiet hölls i det som hette 
”Stora Hörsalen” i KBC, men som under dagen döptes om till 
”Carl Kempe-salen” med ny skylt och allt. Detaljer om histo-
rien gavs också i ett häfte som delades ut till alla deltagare, 
baserat på boken ”Från Kung Alfred till grangenomet – 50 år 
av växtforskning i Umeå” som ska komma ut under vintern.

 
DAG 2 ÄGNADES åt forskningen i dag på UPSC, då tolv 
gruppledare berättade om sina projekt och vare sig man var 
intresserad av rötter, stammar, blad eller blommor fick man 
sig något till livs. Hälften av gruppledarna jobbade på Umeå 
universitet, den andra hälften på SLU. Under fikapauser, 
luncher och middagar var det många gamla kontakter som 
återknöts – och nya som skapades. Mer än ett halvdussin 
personer som var med redan 1967 deltog i symposiet, plus 
många som passerat genom centret som doktorander eller 
forskare genom åren, förutom de som arbetar på UPSC för 
närvarande.

 
DEN TREDJE DAGEN ägnades åt framtiden. Samtliga 
hedersdoktorer vid de två universiteten som föreslagits av 
UPSC-forskare deltog på symposiet, och en handfull av dem 
beskrev sin nuvarande forskning men, framför allt, blickade 
in i framtiden och försökte sia om vart växtforskningen är på 
väg. Ottolene Leyser from Cambridge, hedersdoktor på SLU, 
menade att den viktigaste forskningsfrågan har varit ”Hur 
fungerar växter?” och att den frågan kommer alltid att förbli 
den viktigaste, medan bland annat Birger Lindberg Møller 

från Köpenhamn, hedersdoktor 
på Umeå universitet visade på hur 
denna kunskap verkligen ska kunna 
användas för att skapa en bättre 
värld.

 Summa summarum, tre dagar 
om en häpnadsväckande utveckling 
fram till en världsledande forsk-
ningsmiljö. 
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