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Hur ska Buddha 
rädda hotellet?      
I skogen i Norduppland växer en osan-
nolik skapelse fram. Det tidigare dåligt 
belagda hotellet förvandlas till kinesiskt 
handelcentrum. Hig:s forskare bevakar 
från alla håll och kanter.

Sid. ��

Missriktad  
feminism?
kvinnor verkar i jämställdhetsarbetet vara 
en "sort" som är i behov av särskilt stöd, 
hävdar elisabet Hedlund i sin debattarti-
kel.

Sid. 3

Mjuk forskning 
något för luN
lärarutbildningsnämnden är den andra 
av Hig:s tre stora forsknings- och utbild-
ningsnämnder. Här presenteras den och 
samtidigt presenterar tre forskarstude-
rande sina projekt.

Sid. 4–8
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Red förbehåller sig rätten 
att korta i insänt mate-

rial. Det görs om möjligt 
i samråd med skribenten.

ange gärna källan  
vid citering.

Annonspriser:
3 000:-/kvartssida
6 000:-/halvsida

exkl moms

rektor Leif Svensson

elisabet Hedlund:

Missriktad feminism
En kollega pratade för ett tag 
sedan om det som han kallade 
miljöfascism och genusfascism. 
I Nationalencyklopedin (http://
www.ne.se) kan man bland an-
nat läsa följande om fascism: 
”Dess inställning var utpräglat 
antiintellektualistisk, den hylla-
de instinkten och handlingen på 
bekostnad av det småborgerligt 
kalkylerande förnuftet.”   

Jag ser flera problem i 
det som inträffat när det 
gäller det bortraderade 
citatet på en intern hem-
sida där det är meningen 
att vi som kollegor och 
arbetskamrater ska få en 
bild av varandra. Till en 
början kan man betrakta 
det som maktmissbruk 
– vem/vilka är det som 
har rätt, eller tar sig rätt-
ten att radera eller beor-
dra att radera det redan 
tryckta? 

två frågor

Det citat som blev raderat (se 
ruta här intill)  handlade om att 
det finns två sorters kvinnor – 
de som alltid pratar och de som 
aldrig tiger. 

Om man väljer att se citatet 
som fristående meningar utan 
kontakt med upphovsman och 
den person som valde citatet 
kan man ställa sig några frågor.

1. Varför upplevs det som pro-
blematiskt att kvinnor pratar? 
Innebär citatet att kvinnor som 
sort pratar mer än den andra sor-
ten, det vill säga män? På vil-
ket sätt kan det uppfattas som 
kränkande att säga att kvinnor 
pratar hela tiden – problemet 
är väl snarare att det är få som 
lyssnar, att kvinnor sällan finns 
på positioner som blir lyssnade 
till, att det är möjligt att radera 

det som de säger, att det som 
de säger inte tas på allvar, att 
de pratar om ”fel” saker, att de 
inte förstår vad de säger och att 
de behöver hjälp av andra, som 
förstår bättre så de slipper göra 
bort sig. 

2. ett argument som fanns i 
artikeln i Gefle Dagblad [2006-
04-0�] handlade om att ordet 
kvinna skulle bytas mot ordet 
judar. Vad jag vet är judar inte 
någon biologisk sort utan en 
trosinriktning. När det gäller 
män och kvinnor har vi någon 
storts överenskommelse om att 
det handlar om olika biologiska 
sorter (även om det finns en del 
diskussioner om det omöjliga i 
en sådan enkel indelning). 

Man skulle kunna byta ut 
ordet kvinna mot man i cita-
ten – vad händer då? Är det 
ett problem att män pratar hela 
tiden? 

Är det kränkande på något vis 
att säga att män pratar? 

Breder ut sig

Jag menar att den missriktade 
feminism som breder ut sig i en 
önskan att vara politisk korrekt 
snarare skadar än främjar jäm-
ställdhetsarbete. 

Det ger vatten på kvarn 
till alla som pratar om fas-
cism och det är relativt lätt 
att hålla med om att det 
till slut blir en fråga om en 
sorts fascism – utpräg-
lat antiintellektualistisk 
som hyllar instinkten och 
handlingen på bekostnad 
av förnuftet. 

en läpparnas bekännelse som i 
stället för att ta tag i – och på 
allvar se de strukturella problem 
som finns och som hindrar ett 
reellt jämställdhetsarbete (som 
vänder sig till alla oavsett kön) 

så sysslar vi med de politiskt 
korrekta som ibland kan vara 
rätt så tomt på innehåll. 

Betraktas som misstroende

Vi är cirka 700 anställda vid 
högskolan – i ledande posi-
tioner i nämnder och styrelser 
sitter personer som mer eller 
mindre ”alltid” suttit där. När 
en försvinner fylls det på med 
någon annan som suttit på en 
position strax intill. 

att sitta på en ledande posi-
tion vid Hig innebär att aldrig 
mer ”behöva” gå tillbaka till 
produktionen – det vill säga 
att producera studenter och 
forskning. När det gäller val till 
nämnder och styrelser betrak-
tas det nästan som misstroende 
om de som suttit på posten de 
senaste tio åren inte blir tillfrå-
gad/omvald. 

inaktuellt perspektiv

Dessutom är vi anvisade att ska-
pa nämnder och styrelser genom 
att fördela det jämt i förhållande 
till vetenskapsområde/tjänsteti-
tel/kön. 

Frågan om vilka veten-
skapsperspektiv som 
finns representerade är 
inte aktuell, frågan om 
representanternas intres-
seområden är inte aktuell 
– alltså frågan om vilka 
intresseområden och ve-
tenskapliga perspektiv 
som inte blir represente-
rade är inte av intresse 
för en verksamhet vars 
verksamhet ska karaktä-
riseras av vetenskapligt 
förhållningssätt!  

I namn av jämställdhet och rätt-
visa! 

I det som kallas jämställd-
hetsarbete karaktäriseras vi  

ElisabEt HEdlund

Citatet som 
försvann...

Det citat som avses i texten 
fanns att läsa på Hig:s inter-
na hemsida. Det var valt av 
"Veckans medarbetare", vil-
ket inte framgick, och togs 
på rektor leif Svenssons 
uppmaning efter en anmä-
lan bort. (se också ledaren 
här intill) Rektor medgav 
tidigt i media att åtgärden 
varit förhastad och att cita-
tet i stället kunde försetts 
med tillägget att det var 
valt av medarbetaren.

Då hade debatten redan 
tagit fart i lokalpressen.

Citatet återkom snart med 
nämnda tillägg men debat-
ten har fortsatt. /Red

– födda som kvinnor – som nå-
got i behov av särskilt stöd och 
riktade åtgärder – allt för att 
kompenseras för det som män 
föreställs vara utrustade med av 
naturen. 

en tillrättalagd verksamhet 
som ska ge oss kvinnor bättre 
förutsättningar i en värld full av 
svårigheter som män självklart 
klarar av att hantera. 

Du är alltid välkom-
men att skicka debattin-
lägg/-svar. Helst via e-post 
till owl@hig.se.

Samma adress använder 
du för synpunkter på inne-
håll, utseende eller annat i 
Högaktuellt, eller om du 
har tips på artiklar, stora 
som små. 

Owl

Högst aktuellt

ansökningarna till höstens 
högskolestudier skall vara 

inne vid det här laget och vi är 
som vanligt spända på utfallet. 
Man kan befara att viljan att 
söka till högskolan avtagit då 
dimensioneringen av högskole-
utbildningen i landet ifrågasatts 
och till och med kritiserats från 
många håll. Somliga tycker 
att högskolorna skall satsa på 
kvalitet i stället för kvantitet. 
Dessvärre är de två inte utbyt-
bara. en minskad eller bibehål-
len volym ger inga resurser till 
kvalitetsförbättringar. en utök-
ning av utbildningsvolymen ger 
däremot ett visst utrymme ge-
nom att befintliga resurser – lä-
rare, administration och lokaler 
– kan utnyttjas bättre. andra 
tycker att dagens studentmate-
rial inte duger för högskolestu-
dier eftersom skolan ger en för 
dålig grund. Vi bör naturligtvis 
delta i debatten om skolan men 
samtidigt inte glömma att det är 
vår uppgift att ta väl hand om de 
studenter som söker sig till oss 
och hjälpa dem att skapa fram-
gång i sina studier.

I en debattartikel i DN den 
�2 april informerade utbild-

nings- och forskningsminister 
leif Pagrotsky om hur han och 
regeringen avser att gå vidare 
med ett antal viktiga frågor som 
lämnades öppna då forsknings-
propositionen togs förra som-
maren. Stockholmstidningen 
DN hade gett artikeln en till-
spetsad rubrik ”Regeringen 
stoppar alla planer på nya uni-
versitet”. en tillspetsning som 
beklagades i ett telefonsamtal 
från utbildningsdepartementet 
samma morgon som artikeln 
publicerades.

Vad innehöll artikeln då? en 
information, som inte var 

en nyhet, var att de ansökningar 
som lämnats om universitets-
status och om vetenskapsområ-
den inte kommer att behandlas. 
Detta gäller således våra ansök-

ningar om vetenskapsområden i 
gott sällskap med ansökningar 
från flera andra högskolor. 

På den positiva sidan kan no-
teras att det aviserades ”ett 

nytt system för beslut om uni-
versitetsstatus och tillstånd att 
utfärda examen inom forskarut-
bildning”, detta som en del av 
”en översyn av forskningens fi-
nansiering och struktur”. Vi kan 
se fram mot en utredning som 
får arbeta fritt från många gam-
la låsningar när det gäller forsk-
ning och forskarutbildning, en 
utredning med förslag som byg-
ger på analyser av dagens veten-
skapsområden, av olika typer av 
kvalitets- och prestationsrelate-
rade resurser i forskning och 
forskarutbildning och av hur 
stor del av forskningsresurserna 
som lämpligen skall fördelas 
via Vetenskapsrådet, Vinnova, 
Fas och Formas. Målet är enligt 
artikeln att ”ge lärosätena bättre 
möjligheter till egeninitierad 

långsiktig verksamhet samt 
stärka profilering och samarbete 
mellan lärosätena”. Direktiven 
för utredningen finns att läsa 
på utbildningsdepartementets 
hemsida. I slutet av artikeln 
klargjorde ministern som sin 
uppfattning att ansökningar om 
mastersexamen i sin helhet bör 
behandlas av Högskoleverket 
sedan väl regeringen lagt fast 
kraven, något som beräknas ske 
i sommar.

Nyligen har en debatt om 
tryck- och yttrandefrihet 

förts internt vid Högskolan och 
även i den lokala pressen. Bak-
grunden är ett förment citat av 
Oscar Wilde: ”Det finns bara 
två slags kvinnor här i värl-
den. kvinnor som alltid pratar 
och kvinnor som aldrig tiger”. 
Citatet fanns utlagt utan annan 
referens än att det var ett citat 
av Oscar Wilde på Högskolans 
interna web-sida. en kvinnlig 
medarbetare påpekade att hon 
tyckte citatet var olämpligt och 
bad att det skulle tas bort och 
jag lät ta bort det. Det framstod 
ju som om det vore Högskolans 
val av citat. När det uppdagades 
att citatet var valt av veckans 
medarbetare – som figurerade 
i ett annat hörn av hemsidan 
- bad jag web-master att lägga 
tillbaka citatet med undertexten 
”valt av veckans medarbetare”. 
Citatet och det som hände gav 
upphov till en mängd frågor. Är 
det i sin ordning att rektor låter 
ta bort citat av den här typen? 
Får man röra ett citat av en så 
berömd författare? Har de ing-
en humor? Är det verkligen ett 
citat av Oscar Wilde eller bara 
ett ”vandringscitat” som under 
resan förändrats och fått en helt 
ny innebörd? Någon skrev ”nu 
blir det ännu tystare på Hög-
skolan”. Det stämmer inte med 
hänsyn till den intensiva och 
mycket stimulerande debatt 
– förd huvudsakligen av män 
– som affären med citatet gett 
upphov till. 
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Lärarutbildningsnämnden, LuN, samlad. Från vänster sittande: Camillla Hjalmarsson, Margareta Högberg, Xiaoqin Wang, Åsa Morberg, Göran Nord-
ström, Jan Erik Liljegren, Charlotte Engblom och Ann-Sofie Eriksson. Stående från vänster: Christina Hultgren, Carin Röjdalen, Göran Fransson och Alan 
Shima. Camilla och Ann-Sofie är studentrepresentanter, Margareta och Jan Erik är externa representanter medan alla övriga representerar lärarna. 

Namn: Göran Nord-
ström
Ålder: 51 år
Universitetsadjunkt

“Jag vill medverka till kloka 
beslut som gör att våra lärar-
studenter får bästa möjliga 
utbildning. ett viktigt steg 
i den riktningen, tror jag är 
ökade kontakter mellan lä-
rarutbildare från olika insti-
tutioner.”

Namn: Alan Shima
Ålder: 54
Universitetslektor i engel-
ska, amerikansk litteratur

"grundläggande för mig är att 
verka för ett dynamiskt för-
hållande mellan olika, ibland 
konkurrerande, institutionella 
intressen. att kunna värdera, 
kombinera och integrera mång-
falden av tankar kring lärarut-
bildningar ser jag som viktigt. 
lika viktigt är att etablera tydli-
ga ramar och förutsättningar för 
en lärarutbildning som omfat-
tar ämneskunskap, pedagogisk 
skicklighet och ett engagemang 
som bär oss alla framåt."

Namn: Åsa Morberg
Ålder: 60 år
Fil. dr och universitetslek-
tor

"Jag har många hjärtefrågor, 
men forskningen inom lärar-
utbildningsområdet är mycket 
viktig for mig. For att inte tala 
om forskningsanknytningen 
i utbildningen! arbetet i luN 
handlar  om samarbete och det 
är inte det lättaste, men vi får 
göra så gott vi kan. Studentin-
flytandet är av största vikt."

lärarutbildningsnämnden 
Samarbetar med alla lärarutbildningar i landet
Lärarutbildningsnämnden, 
eller som den heter i reger-
ingens proposition från 2000 
”det särskilda organet för lä-
rarutbildningen” inrättades i 
april 2001 vid Högskolan i 
Gävle. ”Det särskilda orga-
net”…  Men visst – med tanke 
på hur fakulteter organiseras 
inom akademin så är Lärarut-
bildningsnämnden särskild i 
åtminstone två avseenden. 

För det första ansvarar nämn-
den endast för två program, 
det långa och det korta lärar-
programmet. För det andra så 
är många institutioner, ämnes-
grupper och skolor i regionen 

involverade i lärarutbildningen. 
aktörer som har olika syn på 
kunskap och vetenskap och där 
nämndens uppgift är att initiera 
samverka så att mångfalden kan 
förenas i en utbildning som stu-
denterna uppfattar som enhetlig 
och genomtänkt. Samarbetet 
med kommunerna är en särskilt 
viktigt angelägenhet för lärar-
utbildningsnämnden, då delar 
av utbildningen sker ute i sko-
lorna. 

lärarutbildningsnämnden 
har ett aktivt samarbete med 
alla lärosäten i landet som ger 
lärarutbildning i det vi kallar 
lärarutbildningskonventet. Vi 
träffas några gånger per termin 

för att dryfta gemensamma frå-
gor och fungerar också som på-
tryckargrupp och som remissin-
stans för departementet när det 
gäller lärarutbildningsfrågor. 
Nämnden har också ett särskilt 
samarbete med lärosätena inom 
PentaPlus och med Mittuniver-
sitetet. För närvarande handlar 
samarbetet främst om gemen-
samma mastersutbildningar och 
forskarskolor. 

För övrigt fungerar vi som de 
andra nämnderna. Vi ansvarar 
för grundutbildning och forsk-
ning. För alla nämnder är kva-
liteten på utbildningen en hu-
vudfråga. Och vi våndas i likhet 
med de andra nämnderna när 

beslut ska tas om fördelningen 
av forskningsmedel. Vi har be-
tydligt mindre medel till forsk-
ning än de andra nämnderna. 
en stor del av våra forsknings-
pengar är bundna i finansiering 
av doktorander. 

Möjligen är vi lite ”särskilda” 
när det gäller prioriteringar av 
forskningsmedel till tematiska 
forsknings- och utvecklings-
grupper kring frågor som är 
angelägna för regionens skolor 
och profilområdet undervisning 
och lärande i skolan och yrkes-
livet. 

Namn: Göran Fransson
Ålder: 38 år
Fil. dr. och universitetsad-
junkt

"Särskilt intressant tycker jag 
att forskningsfrågor och sam-
verkan är, såväl med omgivande 
samhället som inom högskolan. 
Detta innebär inte att jag ser 
grundutbildningsfrågor som 
ointressanta utan bara att dessa 
frågor måste ses i ett samman-
hang. grundutbildningen är na-
vet kring vilket forskning och 
samverkan cirkulerar."

Namn: Carin Röjdalen
Ålder: 51 år
Universitetslektor i littera-
turvetenskap 

"Det viktigaste är att säkra en 
bra kvalitet på utbildning. Stu-
denterna måste få förstklassiga 
ämneskunskaper, relevanta lä-
rarkunskaper och ett stort själv-
förtroende. De ska känna sig 
stolta över att ha utbildat sig till 
lärare vid högskolan i gävle." 

Namn: Charlotte Engblom
Ålder: 36 år
Lektor i Svenska språket

“Jag ser lärarutbildningen som 
en av de viktigaste inom den 
högre utbildningen, eftersom 
de lärarstuderande kommer att 
utgöra centrala och i vissa fall 
normsättande gestalter för den 
generation som är vår framtid. 
Det är av yttersta vikt att utbild-
ningen håller hög kvalitet och är 
anpassad efter dagens samhälle. 
Inom luN får jag möjlighet att 
arbeta med frågor om hur vi 
stärker och utvecklar forskning 
i anslutning till lärarutbild-
ningen och med frågor om hur 
ett förändrings- och förbättring-
sabete för  lärararutbildningen 
kan se ut. Jag är med min språk-
vetenskapliga bakgrund också 
särskilt intresserad av hur lä-
rarutbildningen kan dra nytta 
av forskning om språkets roll 
för identitetsskapande och kun-
skapsinhämtning.”

Namn: Camilla Hjalmars-
son
Ålder: 36 år
Student

"Jag kan föra fram studenternas 
åsikter och ser till att det skapas 
förändring. Bolognaprocessen 
och att skapa god kommunika-
tion mellan Hig och kommu-
nerna är viktigt att jobba för. Jag 
tycker man i nämnden lyssnar 
väldigt noga på vad studenterna 
säger." 

Namn: Xiaoqin Wang
Ålder: 43
Titel: Universitetslektor

"Jag ser det som viktigt att bilda 
kontakter mellan forskning och 
utbildning och hålla hög kvali-
tet i forskning och utbildning. 
Mina intresseområden är främst 
statistisk undersökning och ma-
tematikundervisning."

Namn: Christina Hultgren
Ålder 51 år
Universitetslektor

"Hig har ett bra utgångsläge 
för att fortsätta att utveckla en 
slagkraftig lärarutbildning från 
förskolan till gymnasieskolan. 
Därför vill jag verka för ett väl 
fungerande samarbete. Just nu 
är det också viktigt att ett speci-
ellt fokus läggs på forskningens 
betydelse för en bra lärarutbild-
ning.

Namn: Jan-Erik Lilje-
gren
Ålder: 59 år
Utbildningschef i Gävle 
kommun

"Som kommunal represen-
tant kan jag redogöra för 
behovet av lärareutbildning, 
vilken kompetens vi behö-
ver och vilken forskning vi 
saknar. Jag tycker att vi har 
ett väldigt bra samspel med 
högskolan

Carin röjdalEn
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""
elisabeth Björklund: Hur de små lär sig läsa och skriva

Små barn har ofta egna teorier om hur läsning går till
annika elm: Naturvetenskap i förskola och förskoleklass

Barn möter nyfikna naturvetenskapens stora frågor

”Men va gö dom …?, Sara tit-
tar förvånad ned i skålen som 
är fylld med vatten. En flirtkula 
har börjat lösas upp till tråd-
liknande remsor. Hon skrattar 
och pekar på skålen. De tre 
andra barnen kryper närmare 
och tillsammans bildar de en 
snäv cirkel runt skålen. Tätt 
intill varandra följer de hän-
delseförloppet.
 ”Ja va e de som händer?”, 
frågar Carina (förskolläraren) 
Hon lutar sig tillbaka och låter 
barnen fortsätta dialogen. 
”Den e snart borta!”, ropar 
Emil. Han tittar på Carina 
samtidigt som han viftar med 
armarna i en vid rörelse.
 ”Neråt …”, viskar Sara som 
har lagt sig på golvet med hu-
vudet tätt intill skålen. Hennes 
blick är fokuserad på skålens 
innehåll och hon sträcker ned 
handen i vattnet och rör om.

Ovanstående exempel illus-
trerar en situation som sker 

i förskolans och förskoleklas-
sens naturvetenskapliga verk-
samhet. Vi är många som delar 
erfarenheten att glädjas tillsam-
mans med barn som upptäcker 
naturvetenskapliga fenomen i 
den värld som omger dem. Det 
kan till exempel handla om hur 
snöflingor smälter i handen vil-
ket resulterar i frågor om hur det 
kan komma sig att snöflingorna 
bara försvinner eller hur de för-
vandlas till vattendroppar. Frå-
gorna kommer i en strid ström 
och är inte alltid så enkla att 
svara på. Jag skriver en licenti-
atuppsats som behandlar några 
av de möten som sker mellan 
barn och förskollärare i en för-
skolas och förskoleklass natur-
vetenskapliga verksamhet. Syf-
tet är att beskriva och diskutera 
samspel och läroprocesser som 
uppstår i situationer med speci-
fikt naturvetenskapligt fokus.

Diskussionen om barns lä-
rande i förskolan har fo-

kuserats under senare år. Pram-

ling Samuelsson och asplund 
Carlsson (2003) menar att verk-
samheten genomsyrats av ett 
ämnesintegrerat arbetssätt med 
fokus på aktiviteter, rutiner och 
förhållningssätt till barn. Sam-
tidigt som sådana aspekter har 
betonats har det vidare hävdats 
att barn lär sig i denna verksam-
het men frågan om vad de lärt 
sig har mer eller mindre tagits 
för given. 

lärande i förskolan har upp-
fattats som informell och 

inbäddad i barnens vardag. I 
dag har diskussionen om vad 
barn lär i förskola och förskole-
klass förändrats såväl utifrån de 
regelverk som gäller för verk-

samheten som en förändrad syn 
på barns lärande. 

I förskolan sker dagligen 
aktiviteter dels planerade 

av förskollärarna och dels de 
spontana aktiviteterna som 
sker under leken. upprinnel-
sen till min licentiatuppsats 
tog utgångspunkt i frågeställ-
ningar som:
Vad sker i förskolans och för-
skoleklassens naturvetenskap-
liga verksamhet? Vad sker i 
samspelet mellan förskollä-
raren och barnen och mellan 
barnen? Hur kan läroproces-
ser beskrivas och diskuteras?
under den här resan, som be-
skrivs i min uppsats, har jag 

tagit del av det stora intresse 
som barn uttrycker för natur-
vetenskapliga frågor. aktivite-
ter som planerats av förskollä-
rarna behandlar grundläggande 
naturvetenskapliga föreställ-
ningar vilka uppstår ur enkla 
undersökningar av föremål, 
företeelser och material som 
finns tillgängliga i barnens 
omgivning. ett sådant exem-
pel illustreras i ovanstående 
inledning i vilket två barn till-
sammans med emil, Sara och 
Carina (fiktiva namn) medver-
kar. tillsammans med andra 
videodokumenterade situatio-
ner bildar de underlag för min 
studies analys och resultat.  

Jag har tagit del av hur frågor 
och funderingar ventileras 

såväl i samband med temain-
riktade aktiviteter som under 
samlingar, sagostunder, vid 
matbordet och under skogsut-
flyker, i barns kommunikation 
med varandra och med vuxna. 
enligt min uppfattning tar samt-
liga barn och förskollärare del 
av varandras erfarenhetskun-
skap och varje individ är där-
med delaktig i att omskapa de 
meningserbjudanden som aktö-
rerna i den specifika situationen 
tillhandahåller. 

Jag vill lyfta fram en konstru-
erande lärandekultur som kän-
netecknas av ständig förändring 
och ömsesidiga relationer mel-
lan deltagarna. Det finns ett 
stort värde i barns tankar och 
idéer som vi ska ta på allvar. 
Det innebär att aktiviteterna 
förtjänar en närmare granskning 
och när så är lämpligt vara ifrå-
gasättande och utmanande. 

nar sig kulturspecifika sätt att få 
kunskap och information om läst, 
berättad och skriven text. Varje 
barn utvecklar sin unika uppsätt-
ning erfarenheter av litteracitet 
och genom att handla i specifika 
sammanhang, litteracitetspraktik, 
försöker de skapa mening för att 
förstå den komplexa verklighet 
som omger dem.

Barnen har ofta egna teorier 
om hur man läser och skri-

ver. De har vuxit fram utifrån de 
litteracitetshändelser som de er-
farit. Förr har dessa erfarenhe-
ter inte tagits tillvara i skolans 
formella läs- och skrivundervis-
ning. Språkvetaren Brian Street 
kallar detta för ett autonomt 
förhållningssätt då alla barn 
undervisas på samma sätt utan 
koppling till erfarenheter och 

sociala sammanhang.
Det motsatta är att pedagogen 

i stället försöker ringa in hur 
långt barnet kommit i sitt eröv-
rande av litteracitet och tar vara 
på dess erfarenheter och bygger 
vidare på dem.

Min forskning knyter an till 
Streets ideologiska mo-

dell som utgår från litteracitet 
som social praxis och står för en 
kulturkänslig syn på litteracitet 
och har därigenom också fått sin 
teoretiska placering inom det 
sociokulturella perspektivet.

Videoobservationer under 
cirka 20 månader, av arton 
barn och deras lärare, visar att 
barnen disponerar många olika 
källor av litteracitet, där bilder-
boksbläddrande och läsning på 
egen hand tycks vara de mest 

frekventa inslagen ur litteraci-
tetshänseende.

När barnen utforskar tillvaron 
ensamma eller tillsammans pe-
kar flera av dem på anslag, skyl-
tar och etiketter och pockar på 
lärarnas uppmärksamhet för att 
få texten uppläst för sig. Barnen 
definierar vad de gör (”ja skji-
vej", "ja läsej”) medan de deltar 
i litteracitetshändelser.

en överraskande upptäckt är 
att en del av barnen intresserar 
sig själva för att skriva och att 
de även dramatiserar egna be-
rättelser genom att variera röster 
och tonfall, vilket ger mening åt 
litteracitetshändelsen. I sådana 
situationer ingår ofta andra barn 
som engagerande aktörer.

Varför är det så viktigt att 
forska om små barn och 

deras litteracitet. Forsknings-
området med fokus på de yngsta 
barnen och litteracitet, är ringa 
studerat i det sociala och kul-
turella sammanhang som för-
skolan är och därför finns där 
sannolikt viktig kunskap att 
hämta.

erövrandet av litteracitet ut-
gör grunden i ett demokratiskt 
samhälle där frågan om att aktivt 
kunna medverka och delta i sam-
hällslivet beror på vår förmåga 
att kunna läsa och skriva.

att studera de yngsta barnens 
litteracitet kan bidra till ny kun-
skap för forskare och för de som 
möter de yngsta barnen i försko-
lan. Studien ger så här långt tyd-
liga exempel på litteracitetshän-
delser bland de yngsta barnen 
och resultaten kommer att visa 
för lärarna att många aktiviteter i 
förskolan faktiskt är litteracitets-
händelser.

Forskningen kan även bidra till 
ökad medvetenhet hos lärarna om 
vad litteracitet är i förskolan och 
hur litteracitetspraktik formas ge-
nom olika litteracitetshändelser.

 

"De allra yngsta i förskolan erövrar  
läs- och skrivkompetens tillsammans."

"Vi är många som delar erfarenheten att 
glädjas tillsammans med barn som upp-

täcker naturvetenskapliga fenomen."

ElisabEtH björklund 
FOrskarstudErandE

Föräldrar, lärare och sam-
hälle förväntar sig att barn 
ska lära sig läsa och skriva. 
Betoningen på detta område 
märks tydligt i målformule-
ringarna i förskolans läroplan 
liksom i examensmålen för 
blivande lärare.

För många barn startar läs- och 
skrivprocessen tidigt men inte 
genom formell undervisning. 
Barn socialiseras in i läsande och 
skrivande framför allt genom 
sina föräldrar. Men det sociala 
nätverket som finns runt familjen 
har också stor betydelse.

Små barn i förskolan kommer 
dagligen i kontakt med talat och 
skrivet språk. Förutom sago-
böcker och annan skriven text 
förekommer både samtalande och 
skrivande i olika former.

Syftet med min avhandling är 
att vinna kunskap om hur de yngs-
ta barnen i förskolan förhåller sig 
till läsande och skrivande aktivite-
ter, litteracitet. Några av de frågor 
jag ställer är: vad innebär begrep-
pet litteracitet när vi talar om för-
skolebarn och deras läsande och 
skrivande? Deltar barn, bidrar och 
ger mening åt litteracitet?

I anglosaxisk forskning om läs- 
och skrivlärande förekommer 

ofta ordet literacy. Många som 
studerar området i Sverige an-
vänder detta eftersom det inte 
har en direkt jämförbar bety-
delse i svenskan. Jag tillämpar 
begreppet litteracitet i de tidiga 
åren. Det kan definieras som en 
utveckling och utvidgning av 
begreppet och innefattar mer än 
enbart läs- och skrivaktiviteter. 
Även exempelvis barnens rim 
och ramsor, sånger, bokblädd-
rande och berättande, skall med 
detta bredare perspektiv ses som 
uttryck för tidig litteracitet.

I varje specifik miljö som till 
exempel hemma, i förskolan eller 
i varuhuset träder olika former av 
litteracitet fram för barnet och det 
är genom att delta i dessa littera-
citetshändelser som barn tilläg-

annika Elm 
FOrskarstudErandE
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"
att vara ledare: 

lärarstudenter får ledarskapsutbildning
GävleTidningars VD Lena 
Munkhammar och GIF:s 
tränare Pelle Olsson mötte 
i slutet av mars blivande lä-
rare i kursen Ledarskap och 
lärande 10p, som ges av 
Institutionen för Pedagogik, 
didaktik och psykologi under 
fjärde terminen av lärarutbild-
ningen. Lärarens ledarskap 
stod i fokus.

Inför den verksamhetsförlagda 
delen av kursen, inbjöds lena 
Munkhammar och Pelle Ols-
son att hålla en föreläsning för 
lärarstudenterna om sin syn på 
ledarskap. Båda föreläsarna 
betonade att de ansåg lärarens 
ledarroll som mycket betydel-
sefull. De delade generöst med 
sig av sina erfarenheter som 
de kopplade till ledarskapet i 
skolan.  

använd din personlighet

Centrala aspekter i ledarskapet 
är bland annat att använda sin 

margarEta sEvErFEldt  
annika Elm 

kursansvariga

personlighet och inte försöka 
efterlikna andra samt att ge 
utrymme för den kreativa pro-
cessen i arbetet, menade lena 
Munkhammar. 

ledarens förmåga att analy-
sera situationer och vikten av 
att med olika strategier verka 
för en sammanhållning i ett 

lag med utgångspunkt i varje 
individ, var aspekter i det le-
darskap som Pelle Olsson be-
tonade. 

Lena Munkhammar, VD för Gävletidningar, och Pelle Olsson, Gefle IF:s 
tränare, talade om ledarskap för studenterna på lärarutbildningen. Lena 
Munkhammar två kronor skulle påminna om vikten av att se individen.

Antalet studenter som stängs 
av från undervisning på grund 
av fusk ökar. Men det är inte 
säkert att fusket i sig har ökat.
Förra året stängdes enligt 
färsk statistik från Högsko-
leverket 441 studenter efter 
påvisat fusk. Det är en ökning 
på 13 procent jämfört med 
året innan.

Det i särklass mest förekom-
mande klandret gällde plagiat 
(26�) och därefter kom otillåtna 
hjälpmedel och fusklappar (73). 
59 studenter fälldes för otillåtet 
samarbete medan �2 stört un-
dervisning, sju ändrat sina ten-
tamenspoäng och tre ägnat sig 
åt sexuella trakasserier.

Ökad medvetenhet orsaken?

Verkets chef Sigbrit Franke po-
ängterar att ökningen även kan 
ha berott på ökad medvetenhet 
från lärosätenas sida. att skill-
naden mellan lärosäten är stor 
kan ge en vink om detta.

Flest fällningar hade man på 
Södertörns högskola med 43 
avstängningar, därefter följde 
lunds universitet med 36, lin-
köpings universtet med 32 och  

Stockholms universitet och 
Högskolan i kalmar med var-
dera 20 avstängningar.

Högskolan i gävle visar en-
dast 8 varningar och ingen av-
stängning vilket man är ensam 
om i landet.

en mellannivå

Beror det på bättre studenter el-
ler sämre kontroll, rektor leif 
Svensson?

– Både när det gäller antalet 
anmälda fall och antalet fall 
som varnats eller avstängts lig-
ger Högskolan i gävle på en 
mellannivå bland högskolorna 
och universiteten. Om man ser 
på hur stor del andel – cirka 2 
procent – av studenterna i landet 
som vi har, stämmer detta också 
väl med de åtta fall vid vår hög-

Fler avstängningar för fusk, men inte i gävle

OvE wall

Ingrid Nordqvist: Framväxten av dagens utbildningssystem

Stora förändringar med �800-talsläroverket athenæum

ka intressen som inte bara gällde 
skola och utbildning utan även 
samhällsutvecklingen i stort. 
gävle var vid �800-talets in-
gång en betydande handels- och 
sjöfartsstad och landets femte 
stad med cirka 5 000 invånare. 
På �830-talet hade befolkningen 
ökat till cirka 8 000. Varvsrö-
relsen och handeln blomstrade. 
Stadens grosshandlare var ofta 
också redare och skeppen som 
gled av stapelbäddarna togs ge-
nast i bruk. grosshandlarnas och 
redarnas verksamhet lade grun-
den till deras välstånd, men de 
engagerade sig också i stadens 
verksamhet och utveckling på 
många plan, bland annat när det 
gällde skolor.   

Den strid som utspelade 
sig om tillkomsten av 

athenæum och övriga skolor 
inom det som kom att kall-
las Gefle Stads Medborgerliga 

undervisningsverk studeras 
med hjälp av främst begreppen 
fält och kapital hämtade från 
den franske sociologen Pierre 
Bourdieu. ett fält uppstår när 
individer, grupper eller insti-
tutioner strider om något för 
dem gemensamt. en kompri-
merad definition av ett fält är 
”ett system av relationer mellan 
positioner.” kapital är det som 
inom ett fält tillerkänns värde. 
I min studie är speciellt dis-
tinktionen mellan kulturellt och 
ekonomiskt kapital av intresse. 
ett exempel på hur ekonomiskt 
och kulturellt kapital ställs mot 
varandra är just olika gruppers 
användning av utbildning. Jag 
tar hjälp av erik Brännmans, 
förre lektorn vid Vasaskolan i 
gävle, studie av gävle gym-
nasiums sociala funktion. Den 
tar sin utgångspunkt i elevma-
trikeln �669–�849. För söner 
till präster, lärare och de flesta 

ämbetsmän var genomgånget 
gymnasium nödvändigt för att 
upprätthålla en samhällsposi-
tion. Dessa grupper var också 
starkt överrepresenterade ge-
nom alla år. 

För söner till grosshandlare 
och brukspatroner var gym-

nasiet däremot inte den enda 
vägen att upprätthålla en sam-
hällsposition. Många fullföljde 
inte studierna vid gymnasiet 
utan hade större valfrihet och 
fortsatte ofta med ”merkantil 
eller annan praktisk utbildning 
i sina fäders spår” enligt Bränn-
man. För dessa grupper, som 
båda kom ur samhällets övre 
skikt, hade gymnasiet helt olika 
betydelser. Prästsönerna byggde 
sin position på kulturellt kapital 
vilket förutsatte utbildning och 
examina medan grosshandlar-
sönerna byggde sin position på 
ekonomiskt kapital och kunskap 
om de spelregler som gällde för 
handel och ekonomiska trans-
aktioner. I gävle vid �800-talets 
mitt kan denna polaritet sägas 
utgöra en horisontell axel i det 
sociala rummet. Samtidigt stod 
det klart att den ekonomiska 
eliten inte hade tillgång till en 
skola som motsvarade deras 
behov. athenæum skulle fylla 
detta behov under en livslängd 
av �6 år, �843–�859. apolo-
gistklassen (räkneklassen) hade 
�849 återförts till lärdomssko-
lan och reallinjen hade så sakte-
liga etablerats vid de allmänna 
läroverken. genom detta kunde 
behovet av högre studier utan 
latin tillgodoses inom det stat-
liga läroverket.

Jag är verksam inom Forsk-
ningsgruppen för utbildnings- 
och kultursociologi i uppsala 
och min studie genomförs del-
vis inom det av Vetenskapsrådet 
finansierade projektet Skolans 
kungsväg – det naturvetenskap-
liga programmets plats i utbild-
ningssystemet.

Att utbildningssystemet ska 
hänga samman tar vi idag 
för givet. Att delarna är rela-
terade till varandra är just det 
som gör att vi kan kalla det ett 
utbildningssystem. En viktig 
grundsten i vårt utbildnings-
system är också att alla ska 
ha lika tillgång till utbildning. 

I den meningen fanns inget 
sammanhängande system av 
utbildningsanstalter vid �800-
talets början. gustaf abraham 
Silverstolpe sammanfattar 
�8�3 sakernas tillstånd i sin 
inventering av läroanstalter så 
här: ”Sverige äger en mycken-
het uppfostringsanstalter, men 
numera utan inbördes samman-
hang.” Olika skolor inrättades 
för olika sociala gruppers barn, 
ofta med pojkar för sig och 
flickor för sig. En gemensam 
bottenskola saknades, vilket 
egentligen inte skulle komma 
att bli en realitet förrän med 
grundskolereformen. 

utbildningssystem och de-
ras framväxt kan studeras 

på många sätt och inom olika 
discipliner. Jag arbetar på en 
licentiatuppsats i pedagogik. 
Här undersöker jag �800-talets 
stora förändringar på skolans 
område ur ett lokalt perspektiv, 
nämligen tillkomsten av reallä-
roverket athenæum i gävle där 
de reala ämnena skulle ges större 
utrymme. Ända fram till senare 
hälften av �800-talet utgjorde la-
tinstudier skolväsendets kungs-
väg. latinet var en självklarhet 
för den som vill ha ett ämbete 
inom kyrka, skola eller univer-
sitet. Det var mot bakgrund av 
denna etablerade ordning som 
�800-talets utbildningsdebatt 
blev en kamp mellan dem som 
försvarade latinets ställning och 
dem som ville ge utrymme åt 
realia, det vill säga matematik, 
naturvetenskap och språk såsom 
franska, tyska och engelska. I 
den intensiva debatt som utspe-
lade sig i gävle på �830-talet i 
staden ställdes mot varandra oli-

ingrid nOrdqvist 
FOrskarstudErandE

"en kamp mellan dem som försvarade 
latinets ställning och dem som ville ge 

utrymme åt de reala ämnena”

Lärarstudenter i  
internationellt 

forskningsprojekt

Som ett led i utvecklingen 
av internationalisering i 
lärarutbildningen och pro-
gression i lärarstudenters 
vetenskapliga utbildning, 
har ämnesgruppen i Didak-
tik medverkat i ett interna-
tionellt forskningsprojekt. 
Projektet har genomförts i 
samarbete med university 
of exeter och rubriceras 
Children´s Concerns for 
the Future.

University of Exter 
Forskningsprojektet bygger 
på en tidigare studie som 
genomfördes i Storbritan-
nien �994. Projektledare 
är Cathie Holden, Reader 
in education, university 
of exeter, uk. Vetenskap-
lig ledare för projektets 
genomförande inom äm-
nesgruppen är professor 
Christina gustafsson och 
lokal projektledare är un-
dertecknad, universitetsadj 
i didaktik, forskarstude-
rande vid lärarhögskolan 
i Stockholm.

annika Elm 

skola som utsatts för åtgärder.
– att vi hade åtta varningar 

och inga avstängningar förra 
året kan delvis bero på en slump. 
Det rör sig ju om ett ganska litet 
antal fall. Det kan också bero 
på att vi har en sämre omdö-
mesförmåga än andra disciplin-
nämnder, som i nästan alla fall 
använder den strängaste delen 
av åtföljdsskalan. eller beror 
det kanske på att det är vi som 
har bättre omdömesförmåga. 
Vem tar på sig ansvaret att av-
göra det? 

leif Svensson påpekar att det 
är  varje disciplinnämnds skyl-
dighet att fatta självständiga be-
slut. Han säger också att disci-
plinnämndens beslut  i samtliga 
fall varit enhälliga.
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Hig utvecklar robot för hemmabruk

Skapar stort internationellt forskningsprojekt
En röststyrd robot som hjäl-
per dig ur sängen på morgo-
nen eller som kokar kaffe när 
du ber om det. 
Detta ska förverkligas i ett 
stort forskningsprojekt med 
bland andra HiG, universite-
tet i Leeds och landstinget 
Gävleborg  som intressen-
ter.

gurvinder Singh Virk är gäst-
professor vid Hig och expert 
på robotar och dessstyrsys-
tem. Hig:s ordinarie professor 
Christer Sjöström är å sin sida 
expert på byggnadsmaterial-
teknik. tillsammans har de två 
under en tid diskuterat hur de 
kunde slå sina kunskaper ihop 
till något fruktbart. 

Resultatet har blivit ett stort 
forskningsprojekt till vilket 
man nu söker finansiering ur 
eu:s sjätte ramverk.

Det är lätt att tänka sig att ro-
botar har två armar och två ben, 
men det är inte riktigt sant.

– De kan se ut så också, men 
de flesta gör det inte, säger 
gurvinder Singh Virk.

en riktigare beskrivning är 
något mekaniskt som kan flytta 
sig självt eller andra saker, i det 
här fallet äldre människor.

De två har utgått ifrån att de 
tjänster deras robotar ska kunna 
uträtt ska vara önskade av an-
vändaren. 

– Vi har äldre personer och 
även hela organisationer som 
referensgrupp i förarbetet. Vi 
har frågat dem vad de skulle be-
höva hjälp med, säger Christer 
Sjöström.

Svaren har skiftat från kaffe-
kokning till hjälp upp ur, eller 
i, sängen till hjälp vid toalett-
besök.

– Där har vi en situation där 
många äldre upplever det ge-
nant att få hjälp och där skulle 
en robot kunna underlätta vä-
sentligt.

att just sätta sig eller resa sig 
upp har visat sig vara en rörelse 
som äldre i hög utsträckning 

kan ha problem med.
gurvinder Singh Virk, som 

står för den tekniska expertisen 
om hur robotar styrs, berättar att 
just dessa ska vara röststyrda. 
Man säger att man vill ha kaffe 
så tar bryggaren itu med uppgif-
ten på egen hand. 

Med hjälp av inbyggda sen-
sorer ska "systemet" hela tiden 
veta både var människa och ro-
bot – om den är flyttbar – befin-

ner sig i lägenheten. Detta kan 
även ses som en utveckling av 
"smarta hus" som funnits gan-
ska länge.

– En hel del av tekniken finns 
redan. till exempel lampor som 
tänds när någon kommer in i rum-
met, säger Christer Sjöström.

Även att robotar av det här 
slaget redan finns, men att de 
håller inte sådan säkerhetsstan-
dard så att man kan bygga in 

dem i en privat bostad. Det är 
något som forskarna måste ut-
veckla vidare.

Är detta ett sätt att kunna dra 
in personliga assistenter och 
hemhjälp?

– Nej nej, säger Christer Sjö-
ström. De här robotarna kan i 
stället frigöra tid för personal 
åt mer sociala funktioner. Men 
i slutändan är detta ett politiskt 
beslut. 

Huvudman för hela projek-
tet är landstinget gävleborg. 
Samtliga kommuner i länet 
deltar liksom universitet och 
företag i flera olika europeiska 
länder, bland annat i Frankrike 
där robotarna, liksom i gävle,  
ska testas.

Även Institutionen för vård-
vetenskap och sociologi deltar.

I ett första steg söker man 2,5 
miljoner kronor från eu och yt-
terligare �,5 miljoner från annat 
håll. Blir det som man väntar sig 
kan arbetet sätta igång på allvar 
runt slutet av året. När en robot 
av detta slag kan vara bruksfär-
dig är svårt att säga, men per-
spektivet 10 till 20 år finns.

OvE wall

Professorerna Gurvinder Singh Virk och Christer Sjöström menar att robo-
tar mycket väl kan vara en stor hjälp i hemmet för gamla människor. 

Intressant kulturmöte i Älvkarleby
Platsen 

g o d k ä n -
des av 
munkarna 
och sedan 
dess har 
det mesta 
f ö r ä n d -
rats. en 
m ä n g d 
s t e n -
skulpturer 
har till-
verkats i 
kina, den 
s t ö r s t a 
på denna 
t i dn ings 
framsida, 
och frak-

tats hit i delar. Byggnadarbeten 
har utfört av kineser på kine-
siskt vis med bambu- i stället 
för stålställningar. Även själva 
hotellbyggnaden håller på att 
förändras. Och inte minst inne-
hållet.

–  Mr li vill skapa en hand-
lesplats där kinesiska affärsmän 
kan träffa svenska dito i en "ge-
nuint" kinesisk miljö. Planer 
finns att skapa hälsocenter och 
att kunna erbjuda akupunktur, 
berättar Jari.

ekonomi – också

Det kunde snart sagt intres-
sera vilken forskare som helst 
och nu blev det i första hand 
religionsvetarna.

– Men Mr li ville att vi skulle 
skriva en presentationsbok, el-
ler en guide, och då drog vi 
öronen åt oss. Skulle det bli ett 
vanligt ekonomiskt projekt? Vi 
diskuterade och fann att här 
fanns så mycket att undersöka 
och vi ställde som ultimatum 
att vi skulle få arbeta på rent 
vetenskapliga premisser vilket 
vi fick.

Resultatet ska bli en bok, om-
fattande fem olika aspekter el-
ler delområden: byggnader och 
arkitektur, gårdens utformning, 
symboler och konstverk, kul-

Vid NT-nämndens samman-
träde 2006-03-�6 behandlades 
bland andra följande ärenden:
• överläggningar om forsk-
ningsstrategier för 2006-2008
• Beredningsarbetet för fördel-
ning av medel för forskning 
och forskarutbildning 2007
• Projektingenjörsutbildning-
en
• utveckling av kreativ pro-
grammering
• Nämndens arbete med Bo-
lognaprocessen
• ledamöter i anställnings-
nämnd Nt

ett extra sammanträde är be-
slutat till 18 april angående 
utvecklingsarbetet av mas-
terprogram. Nästkommande 
sammanträde är därefter den 
11 maj.

Protokoll med mera finner ni 
på http://www.hig.se/organi-
sation/utbildningschef/pro-
gramkansliet/NT-namnden/
NT-namnden.htm

Frågor kring nämndens arbete 
besvaras av ordförande Bah-
ram Moshfegh eller nämndse-
kreterare kjell ekström.

Klubbat  
i nämnderna

Glöm inte Friskvårdsdagen den 3 maj
Onsdag 3 maj infaller HiG:s årliga frisk-
vårdsdag. Det blir en minst sagt brokig dag 
som förväntas kunna tillfredställa många.

Redan vid åttasnåret på morgonen skall en spe-
cialkomponerad frukost serveras i Campusres-
taurangen. Den kan intas ackompankerad av 
tvenne föreläsningar av representanter från 
dels Mejeriet, dels Naturskyddsföreningen.

Därefter kan man, om man har tid, kasta sig 
ut i mångfalden. Välja kan man mellan prova-
på-aktiviteter som ett flertal olika gympaformer, 
styrketräning med skivstång och bräda, mo-
tionspass, step-up och alla övriga sorter som 
ingår i friskvårdsaktivitetesutbudet på Hig.

tycker man att det är roligare att dansa kan 

man göra det under instruktion av folkdansla-
get Rillen.

Prova-på judo kan man inte göra, men väl 
titta på uppvisning i sporten.

alla maskiner som bistår med effektiv hjälp 
i högskolan gym i tors källare presenteras och 
demonstreras för alla oss som inte förstått det 
på egen hand.

Även om gOk, gävle Orienteringsklubb, 
finns med under dagen behövs den inte för den 
tipspromenad som kommer att anläggas runt 
omkring Campus. 

Utställningar med flera avsändare kommer 
att visas.

aktiviteterna koncentreras till gamla biblio-
teket.

Vid Lärarutbildnings-
nämndens senaste samman-
träde behandlades följande 
ärenden:
• Ny struktur för allmänt 
utbildningsområde för att 
få längre sammanhängande 
vfu och minskad trängsel på 
hösten.
• Beslutade att tillsätta en 
arbetsgrupp som ska jobba 
med frågor om luN:s  an-
svar och befogenheter.

Nämnden faställde verk-
samhetsberättelse och verk-
samhetsplan för luN/luk 
och PuX. 

Nämnden uppdrog åt-
kansliet att inventera den 
kompetens som finns på 
Hig inom vårt profilområde 
för få en bild av vilka mas-
ter- och forskarutbildningar 
som vi kan ge ensamma el-
ler tillsammans med annat 
lärosäte.

Nämnden gav också sitt 
stöd för fortsatt samarbete 
med PentaPlus och Mitt-
universitetet när det gäller 
masterutbildning och fors-
karskolor.

* Fengshui är enligt Nationa-
lencyklopedin en gammal kine-
sik metod att placera föremål, 
byggnader och annat enligt 
vissa harmoniska principer.

tur, identitet och samhälle samt 
studentuppsatserna som tar upp 
rent ekonomiska aspekter.

Forskningsmedel kommer 
från Hig och Sparbanksstiftel-
sen. Boken ska enligt muntligt 
löfte bekostas av Mr li som 
själv omfattar den buddhistiska 
uppfattningen att muntligt är 
lika bindande som skriftligt. 
Bara man lärt känna varandra 
först.

Projektet började att planeras 
i slutet av 2005 och innan jul  i 
år ska boken vara färdigtryckt.

OvE wall

Det vore vid en första titt ett 
jobb för kommunikationsex-
perter av något slag, att pre-
sentera vad som ser ut som 
ett buddhistiskt tempel mitt i 
den norduppländska skogen. 
Den andra tanken är att det 
inte är så tokigt att uppdraget 
utförs av religionsvetare i stäl-
let. Och ett par ekonomer, 
arkitekter, symbolvetare, 
trädgårdsexperter med flera.

Så har det i alla fall blivit be-
stämt.

– Fast det började som ett re-
ligionskulturellt forskningspro-
jekt, säger Jari Ristiniemi som 
koordinerar projektet med fyra 
deltagare från den  egna ämnes-
avdelningen,  en från trädgårds-
mästarprogrammet, två studen-
ter från e-institutionen  samt ex-
perter från uppsala universditet 
och från länsmuseet i gävle.

stora proBlem

Hotellet Älvkarlen hade svåra 
ekonomiskt problem under 
lång tid när en Mr li från kina 
visade intresse och ville köpa 
byggnaden. 

– Men först lät han buddhis-
tiska munkar besöka platsen för 
att ge ett utlåtande enligt fengs-
hui*.

Entrén till Dragon Gate är mer tempellikt än en stenlagd 
gång genom låga buskar som brukar vara det vanliga. Den 
tidigare växtligheten ska förvandlas till kinesisk trädgård.
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Porto 
betalt

Striving strips

Välj en punkt någonstans, 
stor som en tummnagel. 
Den är antingen i taket, på 
väggen eller golvet. ur den-
na punkt väller det rinnande, 
ringlar och söker sig iväg. 
Expanderar från fingersmal 
till en famn bred, eller mer, 
eller mycket mindre. För att 
efter att ha passerat några 
trapphus, korridorer och 
rum. Finna och försvinna in 
i en annan lika tummnagel 
liten punkt. till en annan 
värld på andra sidan som 
ingen vet finns och varför. 
Detta som så målmedvetet 
kommer ut, från en tanke, 
för att åter försvinna in  
igen är vitt, svart, hårigt 
lockig, glänsande och by-
ter färg hela tiden eller inte 
alls utan bara grå. Är ord, 
text, bilder, symboler, män-
niskofigurer eller tecknade 
serieremsor från serieteck-
narprogrammet. De finns 
bara på några få ställen, för 
de är lite skygga, eller så är 
det en hel hop av dem som 
liksom försöker fånga dej, 
göra dej uppmärksam på 
något. Som jag. Någon vilar 
nedanför ett solvarmt föns-
ter. Och en. En blå, finns på 
glasrutorna vid rävhallen. 
De förökar sig helt själv, 
med hjälp av  konstfören-
ing. en är osynlig. en hörs 
bara, knattrar stönande när 
en pinne hastigt dras längs 
det. Men inte än. För vi vet 
inte att sådana finns. Ingen 
har funderat ut vilken nytta 
de gör. De kanske inte bryr 
sig, om att göra nytta . Flag-
nar av, det gör de i alla fall.

De liksom går i pension.
Håkan Englund

figur enligt SöDerhäll:

Högskolestyrelsen  
beslutade

vid sitt senaste möte att via 
brev till regeringen be om att få 
flytta över rektor Leif Svensson 
professur inom lantmäteri från 
lunds universitet till Hig.

leif Svensson har endast 
halvannat år kvar till pensione-
ringen och skulle enligt uppgift 
inte ha mot emot att forska lite 
inom sin profession.

Styrelsen vill också, liksom 
leif själv, förlänga rektorsför-
ordnandet i gävle dessa ett och 
ett halvt år. Nu ska frågan tas 
upp med anställda, studenter 
och fackliga organisationer. ett 
avgörande beräknas komma i 
juni.

Så slipper man  
problem med "dom"

Allt fler märker att ungdomar i 
sin iver att skriva rätt byter ut 
alla "dom" mot "dem" och så-
lunda skapar meningar som: 
"Dem tror det blir bäst så."

att det ibland även för vuxna 
kan vara problem med att välja 
"de" eller "dem" är också känt.

Men det finns hjälp. Den ut-
märkta ungdomssidan gringo 
i arbetarbladet tipsar om föl-
jande:

"alla dom som går att byta ut 
mot vi i meningar, ska vara de. 
Samt alla dom som går att byta 
ut mot oss, ska vara dem.

Skulle din skalle bangish nån 
gång, så kör med dom för säker-
hets skull."

Årets Religionsdag den sjätte april samlades under det breda temat 
livutrymme. Författarna Agneta Pleijel och Ylva Eggehorn samtalade 
i den avslutande avdelningen med åhörarna, något hundratal, och sam-
talsledaren Jari Ristiniemi om existentiella och andliga frågor och var 
de finns i modern litteratur.
Olov Dalin, till höger på bilden, tackades för organiserandet av dagen.

Inte sista aprilfirandet men 
väl sistaaprilfirandet infaller 
som vanligt vid Regementspar-
kens enda udde på söndag kväll. 
Där tänds stans förmodligen 
största vårkase klocka 2�.00. 

Programmet är i skrivande 
stund inte fastställt med abso-
lut övertygelse men strax efter 
tändandet håller rektor leif 
Svensson sitt tal följd av stu-
dentkårens ordförande. Gefle 
Drängar sjunger in våren och 
rätt så varma kläder anbefalls, 
som vanligt.

På grund av utrymmesbrist 
utgår kaledariet i detta num-
mer med hänvisning till Hig:s 
planeringskalender som du hit-
tar en länk till på första interna 
sidan på webben.

Nästa nummer av Ha kom-
mer till största delen att handla 
om den tredje av de stora nämn-
derna, nämligen Utbildnings- 
och forskningsnämnden för na-
turvetenskap och teknik, behän-
digt förkortat till Nt-nämnden.


