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Högaktuellt
Nio professorer  
installerades     
Professorerna vid Hig ökar i antal. Vid 
högtiden den tionde november fylldes det 
med mingel, femminutersföredrag och 
körsång på med nio till. 

Sid. 6 och 7 

Hur uppstår 
skuldersmärta? 
Har synen något samband med långvarig 
smärta i skuldrorna och nacken? Påverkas 
minnet av enformigt arbete? Det ska do-
cent Hans Richter försöka ta reda på i tre 
nya laboratorier på Brynäs. 

Sid. 5 och 6

"Profilområdena 
bör utvärderas"
utvecklas verkligen forskningen åt rätt 
håll här på Högskolan, undrar tre lärare i 
nationalekonomi och efterlyser en extern 
granskning.

Sid. 3
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Forskningsdebatten fortsätter:

"Profilområdena bör utvärderas externt"

"Det är ett väldigt positivt 
tecken att debatten om 
forskning och satsningen 

på att stimulera forskning vid 
Högskolan lyfts av Mårten 
Eriksson och Leif Svensson. 
Vi blir dock bekymrade när 
vi läser Leifs försvar av en 
fortsatt satsning på profilom-
rådena. Vi tycker nämligen 
att det är viktigt att denna 
satsning utvärderas! 

Det statliga anslaget till forsk-
ning vid Högskolan i gävle år 
2005 var 64,5 Mkr. I årsredovis-
ningen för samma år skrivs det 
att ”Forskningen har fortsatt 
utvecklats väl inom högsko-
lans profilområden…”. Det är 
rimligt att kräva en förklaring 
till vad denna bedömning grun-

das på. att det satsas pengar på 
dessa profiler råder ingen tve-
kan om, men förhoppningsvis 
finns det en vetenskaplig grund 
bakom bedömningen. 

Vem är "utanför"?
leif skriver i sitt svar till Mårten 
att ”De profilområden som kan 
uppvisa aktiva forskargrupper 
och en god vetenskaplig pro-
duktion eller som utvecklas åt 
det hållet har en försvarbar och 
viktig plats inom Högskolan.” 
Det minimala kravet att ”de ut-
vecklas åt det hållet” förutsätter 
att det finns ett sätt att utvärdera 
hur väl dessa satsningar slår 
ut. utvärderingar kan antingen 
vara om utfallet mot ett utsatt 
mål (helst kvantitativt) eller 
mot en kontrollgrupp. Mårten 

föreslår i sin replik det senare 
alternativet. Han vill jämföra 
”antalet publikationer som 
produceras de senaste fem åren 
inom profilområde” med antal 
publikationer utanför dessa. 

Det finnas en del problem 
med detta, till exempel vem 
som ska räknas till gruppen ”ut-
anför” och om det finns andra 
finansieringskällor kan denna 
grupp inte riktigt betraktas som 
en kontrollgrupp och så vidare. 

Granska nämnderna
Mårtens förslag är dock åtmins-
tone ett utvärderingsförslag! Vi 
tycker att det vore på plats att 
leif tillsätter en (gärna extern) 
utvärderingsgrupp som har till 
uppdrag att granska nämnder-
nas satsning av forskningsan-

slag här vid Högskolan. Då kan 
vi alla ställa oss bakom bedöm-
ningen att forskningssatsningen 
verkligen utvecklas åt ”rätt 
håll”, alternativt kan vi välja en 
annan inriktning.

Dennis Collentine 
Lektor, ämnesföreträdare  

i nationaLekonomi 
sven-olov DaunfelDt 

Lektor och avdeLningschef  
 nationaLekonomi 

niklas RuDholm 
docent i nationaLekonomi

Rektor Leif Svensson har avsett 
att skriva ett svar på detta in-
lägg, men tyvärr blivit förhin-
drat att gör det i detta nummer 
av HA.

Stort samarbete med Kina undertecknat

Professor och rektor vid Jilin University, Yuanliang Wang, och Leif Svens-
son, rektor för Högskolan i Gävle, skrev under avtalet om utbildnings- och 
forskningssamarbete. Samarbetet gäller såväl student- och lärarutbyte, 
gemensamma kurser och forskning.

Högskolan i Gävle har idag 
slutit avtal om samarbete med 
Zhuhai College, Jilin Univer-
sity, strax utanför Hong Kong 
i Kina. En delegation om fyra 
personer under ledning av 
professor Yuanliang Wang, 
rektor för Zhuhai College, har 
i två dagar förhandlat med 
Högskolan.

avtalet gäller gemensamma 
utbildningar på kandidat- och 
magisternivå där delar av stu-
dierna äger rum i kina respek-
tive i Sverige. tillsammans 
kommer Högskolan i gävle 
och Zhuahai College att ansöka 
om forskningsprojekt – genom 
samarbetet stärks möjligheten 
till framgång.

NäriNgslivsfrågor

ett annat viktigt led i samar-
betet är att etablera ett gemen-
samt center vid Zhuhai Col-

lege. Syftet med centret är att 
stödja det fortsatta samarbetet 
samt att tjäna som en plattform 
för studier av svenska och 
skandinaviska respektive kine-
siska näringslivsfrågor. Centret 
kommer att förmedla kontakter 
mellan näringslivet i de kom-
muner och regioner som omger 
lärosätena.

studera i KiNa

Inom något år kommer studen-
ter vid Högskolan i gävle att 
kunna genomföra delar av sina 
studier i Zhuhai utanför Hong-
kong.

Från Högskolan sida har dok-
tor Ming Zhao och den interna-
tionella samordnaren kristina 
Haesert mycket starkt bidragit 
till att detta samarbetsavtal har 
kunnat åstadkommas med ett 
college vid ett av kinas främsta 
universitet.

en samordnad förvaltning

Riksdagsval och efterföljande 
regeringsbildning försenade 
årets budgetproposition. Först 
i mitten av oktober fick vi veta 
vilka villkor som gäller inför 
2007. Det visade sig att vi fick 
ungefär vad den gamla reger-
ingen redan utlovat. Dessvärre 
aviseras också en helt otillräck-
lig kompensation för pris- och 
löneutveckling vilket i prakti-
ken innebär en högst kännbar 
åtstramning. tillsamman med 
styrelsens krav på ekonomisk 
balans ger det bistra förutsätt-
ningar för Högskolans eget bud-
getarbete som i skrivande stund 
pågår för fullt.  

Den nya utbildningsministern 
lars leijonborg har deklarerat 
att grundutbildningens tillväxt 
har nått en gräns för överskådlig 
tid. Han menar också att kvali-
teten måste förbättras och då i 
termer av lärartäthet och grupp-
storlekar. Inga större resurser har 
ställts i utsikt men vid fördelning 
av eventuella tillskott är det stu-
denternas val och söktrycket 
som kommer att påverka i vad 
mån vi får del av pengarna.

Detta är en ny situation för Hög-
skolan efter en lång period av 
expansion och den uppfordrar 
till nytänkande. I den processen 
blir den organisation som gäl-
ler från och med � november ett 
verksamt hjälpmedel. en effek-
tivare ledningsorganisation för 
Högskolan som helhet kommer 
till pass liksom en sammanhål-
len förvaltning som omfat-
tar större delen av de centrala 
administrativa och stödjande 
funktionerna inom Högskolan. 
Samordning är ledordet för den 
nya förvaltningen. Däri ryms 
bland annat möjligheter till ge-
mensamt utnyttjade av resurser 
och förenklade processer. 

Hur den nya förvaltningen när-
mare skall utformas bereds för 
närvarande. ett inslag blir att 
den nu relativt stora adminis-
trativa avdelningen delas upp i 

fyra mindre avdelningar som i 
stort sett överensstämmer med 
nuvarande enheter. Personalfrå-
gor får en egen avdelning liksom 
It samt lokal och service. Den 
fjärde avdelningen hanterar eko-
nomi och vissa planeringsfrågor. 
I den kommer också inköp och 
diarium att ingå. 

I förvaltningen ingår också av-
delningen för Studentservice 
med uppgifter som vetter mot 
studenterna samt kontakttorget 
som arbetar med frågor i anslut-
ning till Högskolans samver-
kansuppgift. Slutligen ingår rek-
tors kansli som troligen också 
kommer att innefatta visst stöd 
till den nya förvaltningen. 

I uppdraget ingår även att bereda 
frågan om en ny informationsav-
delning. Många värdefulla insat-
ser görs nu på olika håll, bland 
annat inom de tre sistnämnda 
enheterna. att samla dessa re-
surser under en sammanhållande 
ledning skulle ge förutsättningar 
för större slagkraft. att Högsko-
lan syns och att den interna kom-
munikationen fungerar är nog så 
viktigt i den situation Högskolan 
befinner sig. 

en ny avdelning kan naturligtvis 
inte lösa allt. Internt har även 
fortsättningsvis chefernas in-
formationsansvar en avgörande 

roll. Också kommunikationen 
med personalorganisationerna 
i de olika samverkansgruppe-
ringarna måste fungera väl. Det 
gäller att noga fundera igenom 
vilken slags informationsavdel-
ning Högskolan är bäst betjänt 
av och hur avdelningens ansvar 
skall avgränsas. Denna process 
får dock invänta att budgetarbe-
tet avslutas och de ekonomiska  
förutsättningarna för att etablera 
en informationsavdelning klar-
nar.
 
Den nya organisationen  renodlar 
kärnverksamheterna undervis-
ning och forskning å ena sidan 
och administrativa och stödjande 
funktioner å den andra. Därmed 
följer vi samma grundprincip 
som de flesta lärosäten i landet 
tillämpar.  Det ger förhoppnings-
vis en organisation som är tyd-
ligare både för utomstående och 
för oss själva. Alltför ofta finns 
ett ”vi och dom” -tänkande inom 
högskolor och sådana tendenser 
måste motverkas. ambitionen 
i den nya organisationen är att 
sträva efter ökad dialog och till-
gänglighet. Vad som är bäst för 
Högskolan som helhet måste stå 
i fokus oavsett om man är verk-
sam inom förvaltning eller kärn-
verksamheter. 

Det pågår ett ständigt utveck-
lingsarbete inom alla avdel-
ningar och enheter. ett viktigt 
hjälpmedel för utvecklingen är 
att hålla kontakt med vad som 
händer vid andra lärosäten. Det 
ger möjlighet att hålla pejl på 
om kursen är rimlig. uppfölj-
ningar och utvärderingar ett an-
nat medel. Det är också viktigt 
att det hundratal kollegor som 
arbetar inom den gemensamma 
förvaltningen har en egen yrkes-
stolthet och självkänsla. Jag tror 
det är av stort värde att diskutera 
vad vi gemensamt står för. Vilka 
värderingar vill vi främja i vårt 
arbete och vilka mer långsiktiga 
utvecklingslinjer vill vi driva? 
Den diskussionen tas upp inom 
kort.
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Nya forskningslaboratorier på Brynäs
– Resulta-
tet av en 
samtidig 
mental och 
fysisk be-
lastning på 
vår kropp 
är inte lika 
med sum-
man av ett plus ett. Det är 
mer, säger Hans Richter 
(bilden ovan), forskare vid 
Högskolan i Gävle och 
Belastningsskadecentrum. I 
ett nybyggt laboratorium för 
humanstudier i ITB:s lokaler 
på Brynäs i Gävle ska han 
tillsammans med andra 
försöka beräkna mer exakt 
vilken summa det handlar 
om och dessutom försöka ta 
reda på hur denna tvär-
vetenskapliga räknelära 
fungerar.

ögonen är inte bara något vi tit-
tar med. De bör även ses som 
viktiga kugghjul i en större 
styranordning som inkluderar-
mängder av muskler i kroppenn 
inte minst musklerna kring och 
i skuldrorna.

– att fokusera ögats lins 
kräver samarbete mellan olika 
nerv- och muskelgrupper i ögo-
nen, nacken och skulderpartiet.  
När aktiviteten i ögats fokuse-
ringsmuskel ökas eller minskas 
påverkas också nervimpulserna 
till nacke och skuldra.

Tvärvetenskaplighet
Dessa kopplingar har inte ti-
digare varit föremål för någon 
forskning att tala om. enligt 
Hans Richter har skotten mellan 
å ena sidan forskning om krop-
pens motoriska kontroll och å 
andra sidan forskning om syn-
processen varit nästan stängda. 
Betraktar man synen som inte 
bara sensorisk utan också mo-
torisk borde skotten i stället 
vara öppna. Och när man kan 
konstatera att samma områden i 
hjärnan är involverade i att styra 
såväl ögats muskler som musk-
lerna kring skuldrorna, axlarna 
och nacken kan man se att mer 

tvärvetenskap vore en god sak.
tvärvetenskap har genom 

åren varit Belastningsskadecen-
trums signum. tvärvetenskap 
handlar det också om i de tre 
alldeles nya testlaboratorierna 
i Institutionen för teknik och 
byggd miljös, ItB, lokaler på 
Brynäs i Gävle. Här har nu flera 
seniorforskare med sin hemvist 
inom olika vetenskapsområden 
gemensamt planerat experi-
ment, skaffat utrustning och lå-
tit inreda en hel liten avdelning 
med laboratorier. Viss utrust-
ning har köpts in, en del efter att 
ha testats vid alfta Rehab Cen-
ter, annan har byggts i ItB:s trä- 
och  metallverkstäder helt enligt 
önskemål från forskarna.

Rejäl ansträngning
trots att lite målarfärg saknas är 
samtliga forskningslaboratorier 
helt fungerande och testerna är i 
gång. Via annonser har man hit-
tat forskningspersoner, som mot 
betalning är villiga att avsätta 
några timmar. Det längsta tes-
tet görs i Mephystolaboratoriet 
(efter Mefistofeles, eller Mental 
Physical To).  Försöket tar tre 
och en halv timme per tillfälle.

– I korthet skaffar vi oss, i 
detta experiment, kunskaper 
om den ömsesidiga (diaboliska) 
effekten av omväxlande fysiska 
och mentala belastningar och 
därmed, på sikt, hur vi skall få 
fram råd om optimala kombi-
nationer i arbetslivet, berättar 

testledaren David Hallman. 
testpersonen ska med en "han-
tel" utföra samma armrörelse, 
trycka in två olika knappar, till 
tempot av en metronom, detta 
under korta repetitiva arbets-
pass och mellan dessa utföra 
olika svåra minnestester.

Resultatet visar sig i digi-
tala data, grafer, med uppgifter 
om maximal muskelaktive-
ring, hjärtfrekvens, muskel-
ansträngning och mycket mer. 
Personerna får också skatta sin 
självupplevda trötthet. enligt 
David Hallman blir det en rejäl 
ansträngning att utföra rörelsen 
efter några minuter. Hittills har 
sex personer gjort testet. Målet 
är trettio.

Framkallar synstress
I Fokuslaboratoriet studeras 
synkrävande närarbete och hur 
detta kan orsaka muskuloske-
letala besvär, alltså smärta i 
kroppens rörelseapparat och 
stödjevävnader. Detta är Hans 
Richters hemmaplan och han 
berättar gärna om den vida in-
verkan synen har på resten av 
kroppen.

– När ögonmusklerna ”ar-
resteras” på kort läsavstånd 
uppstår synstress som gör att 
personen börjar se suddigt eller 
dubbelt.  Hjärnan får informa-
tion om att näthinnebilden är 
oskarp eller att de extraokulära 
musklerna (synmuskler belägna 
utanför själva ögat) är utmat-

tade och kompenserar för detta 
genom att spänna fokuserings-
muskeln. ögonen ”orkar” nu att 
hålla kvar blicken på nära håll, 
ögats bild blir åter skarp, men 
den del av hjärnan som ökat ci-
liarmuskelns tonus, alltså ändrat 
linsens form, tros också kunna 
spänna musklerna i nacke och 
axlar samtidigt, vilket då orsa-
kar stelhet och smärta.  

Kommersialisering
I experimentriggen sitter i ena 
änden av en skena ett stöd 
för forskningspersons huvud.  
Halvannan meter bort sitter ka-
meran, en så kallad optometer, 
som indirekt registrerar belast-
ningen på ögats ciliarmuskel 
samt en mängd andra uppgifter 
om förändringar inuti ögat, när 
personen alternerande fokuserar 
en av två ljusdioder, placerade 
nära eller lång bort från ögat i 
djupled. Med hjälp av bland an-
nat elektromyografi (EMG) re-
gistreras förändringar i muskel-
aktiviteten. Testriggen är flexi-
belt utformat vilket kan medge 
framtida uppdragsforskning 
och/eller kommersialisering av 
nya forskningsresultat. 

– Man kan exempelvis mon-
tera en mobiltelefon framför 
personen, under det att den-
nes nacke positioneras i olika 
vinklar och låta denne läsa sms-
meddelanden samtidigt som 
kameran mäter ögats arbete och 
eMg-elektroderna den musku-
loskeletala aktiviteten.  Vilken 
display är mest ergonomisk?  
Här kan man dra paralleller till 
tCO:s ergonomiska undersök-
ningar av datorskärmar som 
blev standard på �990-talet.  

– arbetsmiljöverket över-
väger idag om verkets före-
skrift Belastningsergonomi 
(aFS �998:�) skall revideras 
eller inte för att fästa mer 
uppmärksamhet på att syner-
gonomiska brister kan utgöra 
en riskfaktor för muskuloske-
letala besvär.

För rehabilitering
I ett tredje rum finns sensori-
motoriklaboratoriet. Här testas 
bland annat balans och ett för 
de flesta tämligen okänt sinne, 
rörelse- och positionssinnet. 
Detta gör att du exempelvis kan 
klia dig på exakt rätt ställe utan 
att titta. 

testledaren tina Hagelin 
visar hur balanstestet går till. 
testpersonen ska utföra vissa 
kroppsliga rörelse, med ögonen 
öppna respektive stängda, under 
det att fötternas balanspunkter 
noggrant registreras. 

Medan de förstnämnda tes-
ternas mål är att få fram forsk-
ningsresultat kring mekanismer 

Hans Richter demonstrerar Fokuslaboratoriet. En kamera, närmast i bild, mäter förändringar i ögonlinsens bryt-
styrka när en person med hjälp av olika linser utsätts för temporär översynthet. Ciliarmuskeln, som styr ögonlin-
sens form och därmed synskärpan, tröttas ut. Samtidigt stimuleras försökspersonen att fokusera omväxlande en av 
två ljusdidoder belägna nära ögat eller på långt håll. Under hela försöket mäts med EMG-sensorer aktiviteten och 
anspänningen i musklerna i nacken och axlarna. Forskningsfrågan är i vilken grad denna typ av "synstress" kan 
leda till förhöjd muskuloskeletal aktivering i nacke och axlar.

Foton: nanna Björnsson, praktikant

Forskningsprojektet Mephysto 
syftar till att undersöka hur olika 

belastning av arbetsminnet påver-
kar återhämtningen efter fysiska 

belastningar.  Primär hypotes: 
svår mental belastning i samband 
med fysisk belastning ger en ökad 
utveckling av trötthet  i jämförelse 

med en lätt mental belastning. 
Sekundär hypotes: effekten av 

mental belastning är mera framträ-
dande vid tung fysisk belastning än 

vid lätt fysisk belastning          

Mental och fysisk belastning –  
går de att kombinera optimalt?

Belastningssjukdomar utgör ett av de 
största arbetsmiljöproblemen i västvärlden, 
mycket beroende på otillräcklig kunskap om 
bakomliggande mekanismer. Denna brist på 
kunskap medför stora problem att hitta effekti-
va preventiva åtgärder. Ett flertal studier, både i 
fält och i laboratoriet har visat att såväl fysiska 
som mentala belastningar kan ligga bakom be-
lastningssjukdomar, och att trötthet är en viktig 
komponent i dessa samband. 

De allra flesta studier i laboratoriet har rört 
effekten av fysisk och mental belastning var för 
sig, även om det finns forskning som tyder på 
att muskelbelastning och trötthet ökar när man 
utför ett monotont arbete samtidigt som att 

man skall prestera mentalt, till exempel i form 
av räkneuppgifter. Å den andra sidan visar 
två studier från �970-talet och som inte följts 
upp sedan dess, att trötthetsutveckling och 
återhämtning i ett fysiskt arbete förbättras om 
personen utför mentala uppgifter under pauser 
i det fysiska arbetet, jämfört med att pauserna 
är helt passiva. 

Det kan alltså vara så att fysiskt och men-
talt arbete i optimala kombinationer är ömse-
sidigt gynnsamma; motsvarande att man till 
exempel återhämtas snabbare efter en intensiv 
mental uppgift om man tar en rask promenad 
än om man vilar. 

Enligt Statistiska Centralbyråns senas-
te folkhälsostudie hävdar nästan hälften av lan-
dets kvinnor mellan �6 och 84 år, att de lider av 
långvariga besvär, ofta i nacke och skuldror.

av relevans för belastningsska-
dor, syftar verksamheten i sen-
sorimotoriklaboratoriet främst 
till att möjliggöra effektiv reha-
bilitering. 

– ur ett rehabiliteringsper-
spektiv är det viktigt att få kun-
skap om vad som kännetecknar 
hälso-/ohälsoupplevelsen hos 
drabbade individer med olika 
grad av sensomotoriska funk-

tionsstörningar, berättar tina 
Hagelin.

Detta är den första stora sats-
ning i gävle av BSC som fortfa-
rande har umeå som hemort.

– De nya laboratorierna skall 
vara till Hig:s allmänna bästa. 
alla goda krafter som kan leda 
till att ny forskning på temat 
arbete och Hälsa kan startas 
välkomnas. 

– Den sjätte december anord-
nar Belastningsskadecentrum 
en minikonferens på campus i 
gävle. konferensens syfte är att 
inventera och utveckla möjlig-
heterna för samarbeten mellan 
Belastningsskadecentrum, an-
dra grupper vid Hig och viktiga 
aktörer i regionens näringsliv 
och offentliga verksamhet.

Tina Hagelin, sjukgymnast och 
testledare i balanslaboratoriet, vi-
sar exempel på vilka rörelser test-
personerna får utföra i de mycket 
kontrollerade experimenten. 

Hans Richter

ove Wall
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Nio professorer installerade
En stillsam vandring bland Sveriges ly-
riker, en kulturell jämförelse mellan In-
dien och Sverige, en tillbakablick mot 
artonhundratalets bildningsideal samt en 
furiös genomkörning av risken med da-
torarbete, outsourcing, mindre inflytande 
och stress.

De fyra föredragande professorerna, i tur och 
ordning eva-Britta Ståhl, akmal Hyder, Ro-
ger kvist och Svend erik Mathiassen, gav ett 
brett anslag vid installationshögtiden freda-
gen �0 november.

Nio professorer installerades, samtliga 
redan i arbete vid Hig varav två vid Belast-
ningsskadecentrum i umeå.

akmal Hyder, ursprungligen från Bang-
ladesh, talade i sitt tacktal bland annat om 
skillnader i tidsuppfattningen i Sverige och 
i Indien där skillnaden mellan klockan �3.00 
och �4.00 är försumbar. Men han påpekade 
att kulturella skillnader inte behöver vara 
några stora hinder.

tolv stipendier delades ut, nio på 25 000 
kronor och tre på sammanlagt 50000 kronor 
till såväl lärare som studenter vid Hig. efter 
ceremonin som varade i två timmar vidtog 
bankett för inbjudna gäster i Campusrestau-
rangen. Där slapp gästerna Högaktuellt ka-
merablixt.

Åtta professorer på väg till installationshögtiden. Från vänster Per Sjölander; sensor-
motorik, Svend Erik Mathiassen; arbetsfysiologi, Akmal Hyder; företagsekonomi, Hans 
Stymne; inneklimatteknik, Eva-Britta Ståhl; litteraturvetenskap, Mikael Gustavsson; 
litteraturvetenskap, Roger Kvist, historia samt Lars Torsten Eriksson; företagsekonomi. 
Den nionde professorn, tillika Högskolans rektor, Leif Svensson, hade hastigt blivit 
förhinmdrad att delta. Han installerades som professor i matematik.
Till höger: En mängd stipendier delades även ut. De tre studenterna Ann-Cathrine 
From, Maria Sjö och Maria Romoi mottog Göranssonska Stiftelsen stipendier. 
Nedan till vänster: Läraren i datavetenskap Douglas Howie tilldelades stipendium från 
Nordeas Norrlandsstiftelse. 
Nederst till höger: Lena Roos, lektor i religionsvetenskap, samt dito Jari Ristiniemi, 
mottog båda stipendier av Gävle Kykliga Samfällighet.

Bilden ovan till höger: Studentorkesterna lätt-
tade upp den högtidliga stämningen med kända 
musikstycken. 
Till höger överräcker prorektor Bo Malmström 
det tryckta professorsbeviset till Hans Stymne som 
blir professor i inneklimatteknik vid Institutionen 
för Teknik och Byggd miljö, ITB.
Nedan till höger: Svend Erik Mathiassen, profes-
sor vid Belastningsskadecentrum, BSC, grep 
tillfället och gjorde en rafflande genomgång av 
farorna med att arbeta på fel sätt.
– Det finns tre sätt att åtgärda belastningsskador. 
Att göra ingenting, att göra något på ett annat 
sätt, att göra någonting annat. Var inte rädd för 
att sitta i underliga arbetsställningar, men gör det 
inte hela tiden, sammanfattade han.
Nedan: En rad professorer, från kameran Hans 
Stymne, Lars Torsten Eriksson, Eva-Britta Ståhl, 
samt längst bort prorektor Bo Malmström som 
ersatte rektor Leif Svensson under högtiden. 
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Välbesökt konferens:

utomhuspedagogik – lärande för alla sinnen
När folkskolan inrättades 
1842 gjordes skolan tillgäng-
lig för nästan alla. Samtidigt 
infördes pedagogiken att 
man skulle läsa sig till kun-
skap. Textens uppgift var att 
frammana bilder – samma 
bilder som eleverna tidigare 
fått direkt i verkligheten.

Professor lars Owe Dahlgren, 
Institutionen för beteendeve-
tenskap vid linköpings univer-
sitet, hävdar att folkskolerefor-
men innebar en revolution för 
lärandet på två sätt. Dels det 
uppenbara, dels att den innebar 
en särmontering av lärande och 
arbete.

– Innan dess hade barnen 
deltagit i det vardagliga arbetet. 
lärandet var så integrerat i ar-
betet att jag inte tror att de ens 
tänkte på att de lärde sig. Det 
var sysslor i jordbruket som ofta 
ställde högre krav på dem än till 
och med industrin gjorde.

undervisningen var så speci-
ell att den försiggick i särskilda 
rum för att eleverna inte skulle 
distraheras av verkligheten ut-
anför.

– Skolan delade upp verk-
ligheten i olika ämnen. tex-

terna ersatte den omgivande 
verkligheten och det kanske är 
grunden till de allvarligaste pro-
blemen vi har i skolan i dag, sa 
lars Owe Dahlgren.

HästvagNeN igeN

Han illustrerade utvecklingen 
med en bild av den tidiga bilen 
där passagerarna satt "inne" 
bakom glas medan föraren satt 
"ute" bakom motorn. anled-
ningen till detta var att bilen 
sågs som en utveckling av häst-
kärran, där föraren behövde ha 
nära kontakt med hästarna för 
kommandon och så vidare. 

enligt lars Owe Dahlgren 

finns sådana hästvagnar även 
i skolans värld. Bland annat 
misstaget att tro att lärande är 
separerat från dagligt arbete.

Det finns ännu en chans att 
återupprätta det meningsfulla 
lärandet, att se till att skapa ett 
växelspel mellan erfarenhet och 
reflexion, erfarenheten först, 
sedan kan läromedlen svara på 
frågorna, menade han. Man bör 
också understryka samman-
hangens betydelse.

– Och man måste tillåta det 
sociala samspelet och inte kri-
minalisera de elever som pratar 
med varandra på lektionen.

allt detta kan uppnås genom 
utomhuspedagogiken. Och nu 
handlar inte det enbart om pro-
menader i skogen. 

– Jag tror att någon hade räk-
nat till �98 olika fågelarter inne 
i Stockholm. 

lars Owe Dahlgren höll även 
industriområdet i Norrköping 
högt som pedagogisk miljö.

utomhuslärandets möjlig-
heter är många, menade han. 
Bland de värdefulla vinsterna 
finns intryckens autencitet, situ-
ationernas helhetskaraktär, mas-
siva stimuleringsammanhang i 
miljön, fysisk rörelse och goda 
effekter på elevernas motoriska 
färdigheter nämndes.

semiNarier

Dagen bjöd även på en mängd 
valbara seminarier, fyra av dem 
utomhus i Regementsparken. 
Omkring 250 betalande delta-
gare fanns på plats, att jämfö-
ras med ett hundra förra året 
dagen avhölls. arrangörer för 
konferensen var lärare från av-
delningen för Idrott och Hälsa 
som ingår i en temagrupp om 
Fyskisk aktivitet i undervis-
ningen som med medel från 
luN:s forskningsanslag bedri-
ver forskning under ledning av 
professor Ingemar Wedman.

    ove Wall

35 årliga studenter har blivit 1 100
Från småskoleseminariet 
1906 med 35 kvinnliga lä-
rare till lärarutbildningen vid 
Högskolan i Gävle 2006 med 
över 1 100 studerande är av-
ståndet långt. En gemensam 
nämnare tycks vara att det då 
som nu är en utbildning som 
mest attraherar kvinnor. 

Många steg passeras på dessa 
�00 år till exempel förskollärar-
seminarium, folkskolärarsemi-
narium, �–7-lärarutbildning, 4-
9 lärarutbildning, gymnasielä-
rarutbildning och i dag utbildas 
lärare som kallas tidigarelärare 
som kan vara inriktade mot för-
skola eller grundskolans tidiga-
re år och senarelärare  som kan 
vara inriktade mot grundskolans 
senare år eller gymnasiet. 

utbildningstiden är nu tre och 
ett halvt år för tidigarelärare och 
fyra och ett halvt år för senare-
lärare. 

tidigare- ocH  
seNarelärare

Vid HiG finns två olika inrikt-
ningar mot förskola. Den ena, 
med naturvetenskaplig-teknisk 
inriktning, hörde till de första i 
sitt slag och har fått många ef-
terföljare. tidigarelärarna mot 

grundskola kan välja mellan 
kombinationer av svenska och 
ytterligare ett ämne (samhälls-
orientering, engelska, matema-
tik), idrott och hälsa samt mate-
matik och naturorientering. För 
senarelärarna erbjuds kombina-
tioner av svenska, historia, reli-
gion, engelska, idrott och hälsa, 
matematik, fysik, biolog, kemi, 
medier och datavetenskap. till 
detta kommer distansutbildning 
i några ämneskombinationer. 

flera stora  
forsKNiNgsprojeKt

Den senaste lärarutbildnings-
reformen som sjösattes 200� 
strävade mot att ge alla lärare 
en grundutbildning som ger be-
hörighet till forskarutbildning. 
trots att skola och undervisning 
är den verksamhet som syssel-
sätter flest människor i Sverige 
är det samtidigt den sektor som 
är minst beforskad. Vid Hög-
skolan i Gävle finns flera stora 
forskningsprojekt som har en 
utbildningsvetenskaplig inrikt-
ning. Några exempel är forsk-
ning om lärares första tid i yrket 
och studier av hur lärarblivandet 
går till. Högskolan har också ett 
starkt samarbete runt sk praxis-
nära forskning med regionens 

kommuner. genus och natur-
vetenskap, fysisk aktivitet i un-
dervisningen, pojkars numera 
allt sämre skolresultat, studier 
av matematikundervisning samt 
skriv och läsinlärning är fem 
exempel på temagrupper som 
bildats i detta samarbete.  

praKtisKt lärararbete

en annan skillnad jämfört med 
tidigare lärarutbildningar är att 
man för alla lärarkategorier har 
ett stort gemensamt kunskaps-
område som omfattar 3 termi-
ner. Den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFu) integreras 
också i ämnesundervisningen 
vilket innebär att alla Hig:s 
ämnesinstitutioner som är in-
blandade i lärarutbildning också 
måste hantera lärarstudentens 
praktiska lärararbete. Detta gör 
att ämnena måste bygga upp 
kontakter med de lokala lärar-
utbildarna vid de partnerskolor 
där den verksamhetsförlagda 

utbildningen 
sker.

Rättelse

I artikeln om Hagaströms-
seminariet i förra numret 
av Högaktuellt blev blev 
det helt fel på näst sista 
meningen. Där skrev jag 
att lärarutbildningen nu-
mera finns under Insti-
tutionen för pedagogik, 
didaktik och psykologi, 
vilket jag nu lärt mig inte 
stämmer på en punkt.

lärarutbildningen har 
i själva verket ingen hu-
vudinstitution utan är en 
angelägenhet för i hu-
vudsak tre institutioner 
vid Hig nämligen Insti-
tutionen för humaniora 
och samhälssvetenskap, 
Institutionen för matema-
tik, natur- och dataveten-
skap och Institutionen för 
psykologi, pedagogik och 
didaktik. Även tB-insi-
tutionen har undervisning 
inom lärarprogrammet 
och alla   institutionerna 
har till exempel ansvar för 
den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFu). Det 
adminstrativa ansvaret för 
VFu och samordning av 
lärarutbildningen har lä-
rarutbildningskansliet som 
sorterar under lärarutbild-
ningsnämnden som är det 
beslutande organet.

oWl

Jubiléet firas med glögg, seminarier och fest
Lördagen 16 december äg-
nas på Högskolan i Gävle 
åt lärarutbildningens historia 
och framtid. Dagen inleds 
klockan 12.00 med glögg, 
pepparkakor och mingel i 
foajén utanför Valhall. 

alla med anknytning till lärar-
utbildning såsom lärarutbildare, 
studenter, lokala samordnare, 
skolchefer etc. bjuds in till en 
eftermiddag med seminarier 
och utställningar som dessutom 
ger möjlighet att träffa gamla 

och nya kollegor. 
Invigningen planeras till 

klockan �3 i Valhall och runt 
�4.00 börjar parallella semi-
narier i ett antal näraliggande 
salar. Seminarierna kommer 
förhoppningsvis att kunna 
täcka både den tid som varit, 
den aktuella forskning som 
bedrivs idag och en och annan 
utblick mot framtiden. 

under kvällen anordnas en 
fest på Campus för Hig:s lärar-
utbildare, tidigare medarbetare 
och kommunrepresentanter.

roy nilsson 
cheF För 
lärarutBild-
ningen

Lärarutbildningen 100 år

Under förra året försörjdes 
knappt 2 000 doktorander av 
stipendier, enligt nya siffror 
från Högskoleverket. Fors-
kare som inte omfattas av 
samma sociala trygghet som 
sina kollegor.

 
Högskoleverket har på regering-
ens uppdrag kartlagt hur många 
forskarstudenter som får sin stu-
diefinansiering från stipendier.

totalt handlade det om � 9�8 
personer som någon gång under 
2005 försörjdes av pengar från 
olika typer av stipendier. Drygt 
500 stipendier är sådana som lä-

rosätena själva inrättat, knappt 
300 är donationsstipendier och 
1 100 från externa finansiärer 
som forskningsstiftelser eller 
företag.

Innebär otrygghet
ett problem med stipendierna, 
enligt Högskoleverket, är att de 
regler och rutiner som lärosätena 
har skiljer sig åt. ett annat, som 
kan få allvarliga konsekvenser 
för doktoranden, är att de inte är 
sjukpenningsgrundade.

– Stipendierna innebär en 
otrygghet. Det är inte regle-
rat vad som händer om du blir 

sjuk eller föräldraledig. en del 
högskolor eller universitet låter 
doktoranden behålla stipendiet. 
andra inte, säger Marie kahl-
roth, projektledare på Högsko-
leverket.

Inrätta försäkring
Högskoleverket har inte tagit 
ställning till frågan om det är 
rätt att finansiera forskning med 
stipendier.

– Vi förordar de två huvud-
sakliga försörjningsformerna 
doktorandanställning och ut-
bildningsbidrag. Men under för-
utsättning att stipendier regleras 

som vi föreslår i rapporten, kan 
de också användas, säger Marie 
kahlroth.

För doktoranderna skulle 
nettoinkomsten i allmänhet bli 
betydligt lägre om de i stället 
tvingades leva på utbildningsbi-
drag, men de skulle få en bättre 
social trygghet.

Därför upprepar verket sitt 
krav från 2003, att det borde 
inrättas ett försäkringsskydd 
för dessa studenter. Det skulle 
minska den osäkerhet som rå-
der för många doktorander av-
seende försörjningen, står det i 
rapporten.

Nästan 2 000 forskare lever på stipendier

Lars Owe Dahlgren 

"Ytinlärning uppstår 
när någon inte läser 
en text för att få svar 
på sina egna frågor 
utan på uppmaning 
av någon annan för 
att svara på någon 

annans frågor"
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20–23/11, Studentcentrum. 
Mingelstart för Internatio-
nell vecka vid Hig. gästfö-
reläsning med Jonas Stier, 
doktor i sociologi vid Mälar-
dalens högskola på tisdag den 
21/11. På torsdag den 23/11 
är det åter dags för förra årets 
succé, den internationella 
buffén på Campus. Fler in-
slag liksom info om tider och 
platser kommer längre fram. 
Se närmare information på 
http://www.hig.se//ufk/is/in-
ternationellaveckan.html.

30/11 disputerar vid umeå 
universitet Nebojsa Kale-
zic. Hans avhandling heter 
"autonomic reactivity in 
muscle pain – clinical and 
experimental assessment".

6/12, Belastningsskadecen-
trum en minikonferens på 
campus i gävle.  konferen-
sens syfte är att inventera 

Kalendarium

Vid NT-nämndens sammanträde 2006-10-24 be-
handlades bland annat följande ärenden:

• Beslutades om fördelning av medel för forskning 
och forskarutbildning bå. 2007 
• Forskningsstrategier
• Förslag till Bestämmelser för antagning av docent vid 
HiG
• Nämndens arbete med Bolognaprocessen, bl.a kursplaner 
från biologi och matematik/statistik inom ECTS-försöksverk-
samhet
• Utbildningsplan för Collegeutbildningen
• Högskoleverkets utvärdering av biologiämnet
• Projektet ”Morgondagens ingenjör för X-läns näringsliv, 
MIX-projektet”

Nästkommande sammanträde är den 30 november. Proto-
koll m.m. finner ni på http://www.hig.se/organisation/utbild-
ningschef/programkansliet/Nt-namnden/Nt-namnden.htm

Frågor kring nämndens arbete besvaras av ordförande 
Bahram Moshfegh eller nämndsekreterare kjell ekström.

HVS-nämnden beslutade om fördelning av medel för 
forskning och forskarutbildning bå. 2007. Beslut om 
fördelning  skickas ut till berörda samt att nämndens 
protokoll finns att läsa på http://www.hig.se/forskning/
FoN.htm

• Nämnden fastställde följande Bolognaanpassade utbild-
ningsplaner med redaktionella ändringar: Sjuksköterske-
programmet, Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ekono-
misk fastighetsförvaltning,  Hälsopedagogiska programmet, 
MNR-programmet både på grundnivå som på avancerad 
nivå.
• Nämnden rekommenderade rektor att underteckna samar-
betsavtal med Mittuniversitetet vad gäller samverkan inom 
forskarutbildning i företagsekonomi.
• Nämnden antog bestämmelser för antagning av docent vid 
Högskolan i Gävle.

Nämndens protokoll samt bilagor finns att läsa på ovan an-
given länk. Nästa sammanträde är den 28 november 2006.

"Titta på kartan. Du ser 
objektiv information 
som underlag för pla-
nering och projekte-
ring. Man kan planera 

stigar, markanvändning och 
vägar och man kan beräkna 
schaktvolymer och göra kost-
nadsuppskattningar.

kartan är en plan projektion av 
ett landskap. På en tvådimen-
sionell yta har mätbar informa-
tion från marken och vattnet 
reducerats efter universella och 
användbara metoder. Med den 
kunskap som tillhör allmän-
bildningen kan vi återskapa 
landskapet som en föreställ-
ning. Den innehåller inte bara 
materiell information.

Från våra sinnliga upplevel-
ser har vi lagrade kunskaper av 
omvärlden, den erfarenhetsbank 
som våra rika föreställningar 
hämtas ifrån, när den stimule-
ras av mönster som passar in 
på en kombination av tidigare 
intryck. För dem vars erfaren-
heter är begränsade exempelvis 
till staden New York, till grön-
land eller den arabiska halvön 
skulle inte de skogsklädda ber-
gen framträda för vår inre syn. I 
vår kontext ger kartan föreställ-
ningar om sinnesförnimmelser 
som varierar med avseende på 
årstid, klockslag och väder – vi 
ser, hör och kanske till och med 
känner lukten av platsen där bil-
den är tagen.

Teorin är exakt
kartan innehåller reducerad, 
universell information, som 
kunde ha passat in på olika plat-
ser i världen. Om vi använder 
dessa två projektioner, kartan 
och fotot, som metaforer och 
låter kartan stå för ”teori”, så är 
den alltså en modell av begrep-
pet teori. Fotot får stå modell 
för ”upplevelse”.  upplevelsen 
innehåller ofantligt mycket mer 
information än teorin (mätt som 
informationsenheter, binar units, 
bits). teorin kan vi kommunice-
ra i sin helhet, den är exakt och 
reproducerbar, den bevaras och 

Teori – kunskapens yta istället för plast). Datormusen 
kan dock aldrig ersätta pennan 
som förmedling mellan hjärna, 
öga och hand, våra synergetiskt 
användbara organ för kreativ, 
intellektuell och teknisk ut-
veckling.

Jämför också musik: sovje-
tiska armens marsch – en väl-
drillad mekanistisk uppvisning 
– med Pastoralsvit av lars-erik 
larsson som stimulerar begrun-
dan, lycka utan materiell hunger 
(vilket naturligtvis inte främjar 
BNP, som vi ibland tenderar att 
se som mål).

Erövra landskap
teoretisk kunskapsuppbygg-
nad kan aldrig få fäste utan det 
upplevda specialfallet. I en vi-
deoupptagning från de blivande 
byggnadsingenjörernas intro-
duktionskurs med det första riv-
och-bygg-momentet får man se 
hur deras först handfallna kran-
ka blekhet i frisk beslutsamhet 
långsamt övergår. Det handlar 
om erövring av kunskap genom 
kropp och känslor, socialt och 

lekfullt. Det är inte en projek-
tion av min eller högskolever-
kets vilja (det här kommer på 
tentan!).

Snabbare och enklare
Den djupa och reflekterande 
teorin, den djupa och intres-
santa kunskapen, erövras ur 
studier som utgår från sinnlig 
erfarenhet. Normalt är skolans 
och högskolans undervisning 
osinnlig och tråkig, därför en 
ineffektiv och delvis bortkas-
tad tid. Jämför jag den med 
min egen arkitektutbildning, 
där lekfullhet fick råda ser jag 
hur oerhört puritanska och uti-
litaristiskt ineffektiva vi är i ut-
bildningarna på Hig. tänk om 
det vore det normala: lekfull 
och kroppslig undervisning pa-
rallellt med det medvetna kun-
kapsutvecklandet? 

Inlärning som integreras dju-
pare i personligheten.

byggs upp i den moderna civi-
lisationens kunskapsackumu-
lering. Med kartans förenkling 
kan vi jämföra data från andra 
kuster, lutningar, bergsforma-
tioner och bygga vidare teorier, 
ännu mer överblickande och re-
ducerande. Men teorin, menar 
jag,  är aldrig det verkliga fallet 
utan bara dess yta.

Endast specialfall
För att vara pedagogisk är 
det viktigt att ta exempel som 
vidgar underlaget för mitt 
budskap. Jag påstår att kast-
parabeln är en modell av olika 
verkliga händelser och visar ett 
kastat eller avskjutet föremåls 
teoretiska bana. Den kan be-
räknas exakt om man känner 
en del av parabeln eller före-
målets massa och hastighet. 
Den verkliga banan är emeller-
tid beroende av en mängd spe-
ciella omständigheter såsom 
projektilens yta och form och 
de tillfälliga luftförhållandena. 
Förutom denna begränsning 
är den newtonska dynamiken 
(som detta är en tillämpning 
av) ändå bara ett specialfall. 
kvantmekaniken har visat att 
den teoretiska banan endast in-
träffar med en viss sannolikhet 
under vissa speciella omstän-
digheter (vilka dock är mycket 
bra närmevärden under mänsk-
liga förhållanden). 

Reducerar  
verkligheten

kartan och kastparabeln ger oss 
ingen kunskap om vi inte kan 
relatera den till upplevelser och 
specialfall av olika slag som den 
teoretiska modellen beskriver 
och överblickar. kartan är verk-
lighetens yta, bilden ger oss en 
starkare vision av verklighetens 
djup. Metaforerna kan användas 
för att beskriva en teori om teo-
riers användbarhet, de reducerar 
verkligheten till en mycket tunn 
och förenklad hinna. 

Jag vill underbygga förstå-
elsen av denna teori utifrån en 
annan synvinkel, men nu utan 
exakt och mätbar grund.

arten människa antas här-
stamma från trädklättrande 
primater. en gång hamnade ett 
antal sådana individer utanför 
regnskogens hägn efter en ge-
nomgripande klimatförändring. 
träden fanns inte längre vare 
sig som hem eller tillflyktsort, 
enstaka träd gav bara tillfäl-
ligt skydd. Där stod hon som 
skulle bli människa med sina 
griparmar och tumgrepp i näs-
tan upprätt ställning, svag och 
ett lätt offer för andra arters be-
hov av näring. Som så ofta i ut-
vecklingen stod framgången att 
finna i att använda sig av nack-
delarna. Den upprätta gången 
försvagade visserligen ryggen 
men två ben visade sig effekti-
vare än fyra att övervinna stora 
avstånd. ur tumgreppet kom i 
kombination med hjärnans och 
synens utveckling händigheten. 
Den förknippas med klurighet 
(slöjd har samma språkgrund 
som slug). Våra förställningar 
om världen uppstår därför ge-
nom sinnliga upplevelser som 
kan bearbetas genom medvetet 
tänkande. 

Dagens yxskaft
Den man som �992 hittades, 
efter att ha legat infrusen i al-
pernas is under 5 200 år, bar en 
yxa med skaftet vinklat i samma 
form som dagens yxskaft. Vår 
medvetna analys av yxans funk-
tion ger samma resultat som ett 
vetenskapligt angreppssätt. en 
ny ”knäppask” i plåt har ett lock 
som sitter mycket fast, men öpp-
nas ändå lätt med ett tryck och 
stängs med ett annat lätt tryck, 
på lockets kant Den kan bara ha 
utvecklats ur handbearbetning, 
liksom tangenten och musen. 
Jag är övertygad om att till och 
med elektroniken är utvecklad 
ur hantverk.

Stimulerande sinnen
att stimulera våra sinnen ökar 
kunskapsutvecklingen, den in-
spirerar tänkandet såsom den 
färska persiljan i soppan, det 
levande ljuset som ersätter det 
torftiga lysröret eller träpanel 

Tony Björklund

Klubbat 
i nämnden

och utveckla möjligheterna 
för samarbeten mellan Be-
lastningsskadecentrum, andra 
grupper vid Hig och viktiga 
aktörer i regionens näringsliv 
och offentliga verksamhet.

7/12, kl. �0:00–�3:00 i Räv-
hallen. kontakttorgsdagen. 
kontakttorget hjälper stu-
denter tillrätta i kontakterna 
med näringslivet i länet, till 
exempel vad gäller möjlighe-
ter till exjobb.

8/12, Högskolestyrelse.

14/12, kl. �0:00–�2:00, 
Valhall. Föreläsning: Peda-
gogiska rådet bjuder tillsam-
mans med karin ekberg in 
till en föreläsning om läran-
demål. karin ekberg ingår i 
NSHu:S projektgrupp som 
bl.a arbetar med att utveckla 
ett webbaserat nationellt stöd 
för högskolornas pedago-

giska arbete kring lärandemål, 
examination och läraktiviteter

19/12, kl. �6.00 i Soldathem-
met. terminsavslutning i form 
av lilla julafton. Skinksmör-
gås, julgröt och glögg. tomten 
kommer kanske. Bengt Söder-
häll och urban Forsgren gör 
det med säkerhet, för att spela 
och sjunga. kostnad meddelas 
senare. Personalförening hälsar 
välkomna.

tony Björklund

HögsKolerevy?
skriver du sketcher? 

då vill personalFörening-
en gärna att du hör av dig. 
det ska nämligen startas 

en högskolerevy och manus 
Behövs. ämnet Bör vara 

högskolan på längden och 
tvären. senast 8 januari. 

liza Bratt vet mer. 



Högaktuellt�2 

... fick Sara 
Dahlström, 
projektle-
dare med 
mera vid 
Hig, på sin 
mag i s t e r -
uppsats ny-
ligen. Sara 
har undersökt vuxnas villkor 
för att delta i flexibel högre ut-
bildning. Det visar sig att män-
nen har de bästa villkoren och 
kvinnorna de sämsta samt att 
hemmet är den huvudsakliga 
studieplatsen.  

B SVERIGE

Porto 
betalt

en brand utbröt vid ett-tiden på 
natten till den 27 oktober i en 
labsal i N-huset. Sprinklersyste-
met utlöstes och släckte branden 
på egen hand. Däremot stängde 
sprinklern inte av sig med följ-
den att vatten tog sig hela vägen 
till källarplanet. Orsaken till 

branden hittade institutionen på 
egen hand.

– en student har kastat vått 
zinkpulver i en papperskorg. 
När vattnet dunstade och zinket 
oxiderade skapades värme som 
antände skräppapper, säger pre-
fekten anita Hussenius.

Startar eget
På delad tredjeplats ham-
nar HiG i statistiken över 
hur många studenter som 
startar eget efter studierna. 
Mälardalens högskola tar 
en tydlig tätposition med 
6 procent av studenterna 
följd av Karlstads Universi-
tet med 4 procent. Därefter 
kommer en liten klunga 
bestående av Högskolan 
i Jönköping, Högskolan 
i Gävle, Linköpings uni-
versitet, Luleå tekniska 
universitet, Stockholms 
universitet, Växjö universi-
tet med vardera 2 procent. 
Undersökningen har gjorts  
av Jusek, fackförbund för 
jurister, ekonomer, system-
vetare, personalvetare och 
samhällsvetare.

Återkallade datorbatterier
Har du en bärbar Delldator bör du kontrollera vilket batteri som 
sitter i den. Dell återkallar 4,� miljoner litiumbatterier tillverkade 
av Sony då det finns risk för att dessa kan bli överhettade och explo-
dera. Delladatorer inhandlas bland andra av Hig. Mer information 
hittar du på: http://www.hig.se/pdf/aa/Dell_batterier.pdf.

…inleds måndag 20 november, kl. 15–16, med mingel och 
pianomusik i Studentcentrum (öppet för alla).

Tis 21/11, kl 10–10.45 i 51:219
Prova-på-pass i kinesiska. Öppet för studenter och per-
sonal.
22/11, kl 12–13 i 33:303. Sopplunch, tema kulturmöten.
Lunchföreläsning med Jonas Stier, docent i sociologi vid 
Mälardalens högskola. Om kulturmöten (föranmälan, öp-
pet för studenter och personal).
22/11, kl 14–16.30 i 33:303. Ambassadörskurs för utre-
sande utbytesstudenter. Föreläsning med Jonas Stier för 
både utresande och inresande utbytesstudenter.
23/11, kl 18 i Campusrestaurangen. HiG:s internationella 
studenter dukar upp en stor buffé med mat från sina 
hemländer. Även underhållning utlovas! (föranmälan, öp-
pet för studenter och personal samt familj och vänner).

1,2 miljon kronor  
till Wij

Drygt en miljon kronor 
får Högskolan i Gävles 
trädgårdsmästare-
program,  Ockelbo 
kommun, Komvux, Wij 
Trädgårdar och projek-
tet Växtkraft från EU 
Mål 2 för att skapa ett 
grönt kompetenscen-
trum.

Centret kommer att 
placeras i Wij Träd-
gårdar och en projekt-
ledare ska anställas. 
Boksamling, kafé och 
föreläsningar av Hög-
skolans lärare står på 
programmet.

Mer pengar
Högskolan får mer Mål 
2-pengar än så. Drygt 
en halv miljon kronor 
går till Kompetenscent-
rum för beslutsfattande 
och en knapp miljon till 
Centrum för radiomät-
teknik.

Zinkpulver orsakade brand i labsalInternationell vecka

Utbyte startar med Kuba

I början av december får HiG besök av en grupp lärare från 
kubanska Havanna. Besöket är inledningen på ett lärarut-
byte inom utbytesprogrammet Linneaus-Palme.

I februari reser de två 
professorerna Mona 
eliasson och Marcello 
Ferrada-Noli i sin tur till 
Havanna för lärarutbyte. 
utbytet med kuba har 
varit aktuellt under en 
längre tid. Nu blir det 
verklighet.

Högsta betyg...

Varför göra det svårare  
än det är.


