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Röta och sjukdom – 23 träd tas bort

En undersökning som Akademiska hus låtit genomföra visar att 
hela beståndet av oxlar mellan Balder och Kårhuset har angripits 
av skadesvampar. 

Därför kommer alla de nio stora 
träden att avverkas. Det kommer 
att ske redan nästa månad. 

akademiska hus har länge miss-
tänkt att träden varit sjuka. enligt 
Ralf Wigenius på akademiska hus 
utgör oxlarna en omedelbar fara 

för passerande och egendom. Fle-
ra träd runt kanslihuset och tre vid 
Valhall kommer av samma anled-
ning också att tas bort. Om träden 
ersätts är ännu inte bestämt.

Sidan 3

Nationalekonomer: 

"HS-nämnden brister i etik"
Nämnden för humaniora och samhällsvetenskap kritiseras i en 
debattartikel för sin hantering av medelstilldelning för forsknings-
projekt. 

"De stora forskningsråden har 
för att undvika misstanke om jäv 
satt upp en etikkod för hur medel 
ska fördelas. Vi anser det också 
anmärkningsvärt att Högskolan i 
gävle har ett internt fördelnings-

system för forskningsmedel som 
inte uppfyller forskningsrådens 
grundläggande etiska krav för 
forskningsfinansiering, skriver 
fyra nationalekonomer.

Sidan 5

Arbetsledare bör  
vara aktiva forskare

Arbetsledande personals in-
ställning och kompetens är 
mycket viktig för att skapa den 
forskningskultur som Högskolan 
i gävle behöver för att stå sig i 
konkurrensen om forskningsme-
del, skriver professor Mats Sand-
berg.

Sidan 3

Behandlingar mot  
nackvärk undersöks 

Långvarig nackvärk behandlas 
utan att man egentligen vet vilken 
behandling som är den bästa.

till sin hjälp att ta reda på detta 
har Martin Björklund nittio kvin-
nor med nämnda besvär. tre olika 
behandlingar ska jämföras med 
objektiva medel.

Sidan 7

Examensrättigheter 
äntligen i hamn

Rätten att examinera socio-
loger gick slutligen igenom. 
Men en medveten satsning på 
kunskapshöjning och en miljon 
kronor, meddelade Högskole-
verkets granskningsgrupp att 
utbildningsförutsättningenar väl 
uppfyller kraven.

Sidan 8
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Mats Sandberg:

Forskning är viktig för utveckling  
av både högskolan och regionen 

" I förra numret av Hög-
aktuellt skrev Mar-
cello Ferrada Noli och 
Christer Sjöström att 

forskningsfrågor måste bli en 
fråga för Högskoleledningen. 
Jag stöder helhjärtat försla-
get. Men detta är bara ett för-
sta steg. ett andra steg är att 
skapa en forskningskultur, 
som återspeglar forskningens 
krav och förutsättningar och 
som genomsyrar hela organi-
sationen och inte bara är något 
som finns vid sidan om under-
visning.     

ForskarinFlytande 

aktiva forskare konkurrerar 
om forskningsmedel och ut-
sätts hela tiden för en extern 
utvärdering. 

Den aktiva forskaren verkar 
i en argumentationskultur och 
avkrävs alltid goda argument 
för att få anslag. gemensamt 
för de forskningsmiljöer som 
fått linnémedel och som jag 
känner till, är att prefekterna är 

aktiva forskare. Organisatio-
nen är utformad så att prefek-
terna kan både vara forskare 
och ledare. aktiva forskares 
inflytande gör att verksam-
heten styrs för att kunna kon-
kurrera enligt anslagsgivares 
kriterier.

Detta ställer också krav på 
mycket kvalificerade rekryte-
ringsprocedurer. arbetsledan-
de personals inställning och 
kompetens är mycket viktig 
för att skapa en forsknings-
kultur. 

skapa ett Forskningsmål  

Forskning är nödvändig för att 
Hig på sikt skall bli universi-
tet eller ett mera realistiskt mål 
få examinationsrätt men för att 
uppnå denna status är vi i hän-
derna på andra.

Därför bör Hig idag söka en 
annan strategi utan att därför 
överge det långsiktiga målet. 
Högskolan måste formulera 
ett tydligt definierat, mätbart 
mål för omfattningen av forsk-

ningen.  Med en omfattande 
forskning kan Hig utan att 
vara universitet eller ha exa-
minationsrätt peka på att vi är 
en forskande högskola och bli 
en attraktiv miljö.  

skapa det nya näringslivet 

Många av oss forskare sam-
arbetar med det regionala nä-
ringslivet och i utredningar 
betonas vikten av detta. Men, 
lika viktigt är att forska för 
det näringsliv som ännu inte 
finns, de nya företagen. Med 
tanke på näringslivsstrukturen 
i regionen bör detta vara en 
prioriterad fråga. Skapande av 
en regional ”riskkapitalfond” 
för innovativ forskning är en 
strategisk fråga för regionens 
utveckling, och HiG bör verka 
för detta. 

globalt perspektiv 

Inom Sverige möter vi en 
mycket hård konkurrens och 
synen hos forskningsråden är 

att universiteten skall priorite-
ras. Men, som HiG:s laborato-
rier på Brynäs är exempel på, 
kan vi genom att skapa attrakti-
va forskningsmiljöer locka hit 
utländska forskare och gratis 
eller till en mycket låg kostnad 
ändå öka forskningsvolymen 
och antalet publiceringar. 

För att underlätta det 
internationella utbytet 
anser jag att forsknings-
nämnderna snarast bör 
avsätta medel för re-
sekostnader och uppe-
hälle för gästforskare. 
Internationellt utbyte 
bidrar till att påskynda 
ett globalt synsätt, som 
är nödvändigt för att 
utveckla både HiG och 
regionen och en forsk-
ningskultur, som på 
sikt kan ge oss examina-
tionsrätter och göra oss 
till ett universitet. 

Mats sandberg 
Professor, bMg

Om  
debattartiklar

all personal är välkom-
men att skriva debattar-
tiklar i Ha. tänk på att 
läsvärdet inte ökar med 
längden på artikeln. Det 
är snarare tvärtom.

Skriv inte över 5 000  
tecken inklusive blank-
steg.

Som referens består 
Mats Sandbergs artikel 
här ovan av 2 907 tecken 
inklusive mellanslag vil-
ket ungefär motsvarar ett 
knappt a4.

red

I kristallkulan
Vad kommer den svenska 

högskolepolitiken att inne-
bära? Hur kommer de internatio-
nella trenderna inom den högre 
utbildningen att påverka oss? 
Hur kan vår egen högskola på 
bästa sätt planera inför en förän-
derlig framtid? Det är viktiga frå-
gor och svåra att besvara. Även 
om frågorna alltid är aktuella 
tyder mycket på att vi under de 
närmaste åren kommer att ställas 
inför exceptionella krav på för-
ändringar och att det därför finns 
stora skäl för en intern debatt och 
för att planera strategier inför de 
möjliga scenarier vi kan skönja.

Den 8 februari hade vi ett 
mycket intressant semina-

rium på Högskolan. Även om det 
var ovanligt välbesökt, var det 
endast en liten del av alla medar-
betare som utnyttjade inbjudan, 
så det finns anledning att här gå 
tillbaka något till de framtids-
scenarier, som presenterades av 
vår gäst, professor och vicerektor 
thorsten Nybom från örebro uni-
versitet. I hög grad bygger  dessa 
scenarier på internationella, i var-
je fall europeiska trender. Politi-
kernas minskande inflytande över 
högskolorna kombinerat med ett 
minskat offentligt ansvarstagande, 
inte minst ekonomiskt är en sådan 
trend. När det gäller finansiering 
av grundutbildningen har detta 
redan lett till att de flesta länder i 
europa har infört terminsavgifter 
för studenterna. Profilering är en 
stark trend inom forskningen. För 
forskningsmedlen aviseras visser-
ligen en ökad offentlig finansie-
ring men samtidigt en ökad kon-
kurrensutsättning och en satsning 
på elituniversitet.

Den svenska högskolepo-
litikens detaljer kommer 

förhoppningsvis att klarna under 
2007-2008. Dels kan man se fram 

mot att den så kallade resursut-
redningen RUT2, som skall re-
dovisas i oktober i år, leder till en 
proposition som klargör viktiga 
frågor, till exempel om resurser 
till grundutbildningen och av-
politisering av beslut om rätt till 
forskarutbildning, två  frågor där 
förändringar har aviserats av al-
liansen inför valet. Dels kommer 
en  forskningspolitisk proposition 
under 2008. Stora ökade satsning-
ar på forskning har utlovats av ut-
bildningsministern. Hur kommer 
dessa att fördelas? Vilka blir vill-
koren för de mindre högskolorna? 
likaså har ökade satsningar på 
kvalitet i grundutbildningen avi-
serats och i mindre utsträckning 
också realiserats. kommer sats-
ningen att vara tillräcklig med 
tanke på dagens förutsättningar? 
Behovet är stort med tanke på be-
hovet av anpassning till större och 
delvis nya studentkategorier. 

terminsavgifter har under se-
nare år införts i allt fler länder 

i europa och är nu snarare regel 
än undantag. I de flesta tyska del-

staterna rör det sig om terminsav-
gifter på 500 euro. I england får 
universitet och högskolor ta ut 
terminsavgifter på 3 000 pund. De 
skandinaviska länderna står ännu 
emot, men hur länge? Vad skulle 
terminsavgifter innebära för Hög-
skolan i gävle med landets högsta 
andel studenter från otraditionella 
grupper?

Profilering inom forskningen 
är ett begrepp som varit uppe 

till debatt här i Högaktuellt under 
hösten, en debatt som fortsätter. 
Den �6 maj mellan klockan �0 
och �2 kommer ett seminarium 
att hållas om profilering med 
min kollega Romulo enmark 
från Högskolan i Halmstad som 
inbjuden inledare. Jag uppmanar 
alla medarbetare att boka in den 
tiden. Profilering, det bör påpe-
kas, kan åstadkommas på olika 
sätt och den behöver inte alls vara 
ensidigt knuten till forskningen. 
ett exempel är omorganisationen 
vid Örebro universitet, där man 
går från ämnesinstitutioner till 
”schools”. grunden för indelning 
i dessa schools ligger i forsknings-
profileringen och sedan utformas 
organisationen och inte minst 
grundutbildningen från den grun-
den. ett annat exempel svarar mot 
den amerikanska uppdelningen i 
colleges och graduate schools, en 
uppdelning som Bologna-proces-
sen inbjuder till. Vår ambition, 
och den tror jag vi skall stå fast 
vid, är att kämpa emot en sådan 
uppdelning. Det är viktigt med en 
intern debatt i denna fråga efter-
som det fortfarande förefaller fin-
nas ett ganska starkt, om än inte 
tydligt uttalat, motstånd mot uni-
versitetsidén bland medarbetarna. 

Jag ser fram emot en intensiv 
debatt om Högskolans fram-

tid, där många medarbetare och 
studenter deltar aktivt.  

Träden utgör en fara och måste tas ned
Campus utseende kommer 
att ändras när 23 ståtliga löv-
träd sågas ned. 

Det var i samband med träd-
vårdsåtgärder inom Högskole-
området som man konstaterade 
att vissa delar av trädbeståndet 
är i så dåligt skick att det kan 
utgöra en fara för passerande 
och egendom.

Det största samlade bestån-
det som tas bort är nio oxlar på 
rad mellan Kårhuset och Bal-
der. Samtliga dessa kommer att 

försvinna under mars. träden 
är drabbade av omfattande an-
grepp av skadesvamp.

Det visade sig också att flera 
träd runt tor är drabbade av röta. 
Ett av träden, en tall, blåste ned 
under en nattlig storm i början 
av året men ytterligare ett drygt 
tiotal lövträd är stadda i röta i 
varierande grad. 

Även vid Valhall finns sjuka 
träd fast färre. två lönnar och en 
lind fick har fått beteckningen 
C, som innebär ingen omedel-
bar fara men ändå ett riskträd. 

Sammanlagt kommer drygt 
ett tjugotal träd av avverkas. I 
vilken mån och var träden kom-
mer att ersättas med nya är ännu 
oklart. träd i tätare bestånd är 
betydligt svårare att ersätta än 
ensamma träd.

– Det beror på de övriga trä-
dens rotutbredning. Rötterna 
brukar ha samma omfång åt 
sidorna som kronan. Det kan 
göra det omöjligt att gräva utan 
att skada rötterna, säger Ralf 
Wigenius. 

ove Wall
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Debatt
"Etiska brister i forskningsbedömningarna"

"I sin replik i det senaste 
numret av Högaktuellt 
påstår HVS-nämndens 

ordförande att vår kritik av 
nämnden främst ska förstås som 
besvikelse över att vi inte lyckas 
få forskningsresurser. Vidare an-
ser nämndens ordförande att de 
alternativa sätt att fördela resur-
ser som står till buds är sämre 
än dagens system. Det skulle 
förmodligen vi också anse om 
dagens system beviljat oss mil-
jonbelopp i forskningsresurser 
utan att vi behövt visa några ve-
tenskapliga resultat att tala om! 

I sin replik menar Svante 
Brunåker att dagens kollegiala 
bedömningssystem för intern 
forskningsfinansiering fungerar 
väl och att andra system inte är 
tänkbara. I senaste numret av 
universitetsläraren (Nummer 
20, 2006-12-18) diskuteras ef-
fekterna av kollegiala bedöm-
ningssystem såväl i en debatt-
artikel med titeln ”Beslut om 
anslag borde kunna överklagas” 
som på nyhetsplats i artikeln 
”Forskningsfusk är som dop-
ning”. I båda artiklarna kon-
stateras att kollegiala bedöm-
ningssystem inte fungerar då de 
ger upphov till nepotism, vilket 
riskerar den vetenskapliga pro-
duktiviteten och kvaliteten.

Detta lyfter frågan om etik 
i medelstilldelning. De stora 
forskningsråden har för att 
undvika misstanke om jäv satt 
upp en etikkod för hur medel 
ska fördelas. FORMAS har till 
exempel i sin Codex ethicus 
utarbetat riktlinjer för när en 
ledamot ska anses jävig. enligt 
dessa riktlinjer ska en ledamot, 
för att undvika jäv, avstå från att 
bedöma ansökningar där nära 
vänskap och/eller personliga 
motsättningar kan föreligga. li-

kaså ska bedömningar inte gö-
ras av forskare inom den egna 
institutionen eller, om institutio-
nen är stor, inom den egna av-
delningen. I sådana situationer 
anser FORMAS att en lämplig 
tidsgräns för att jäv ska förelig-
ga är fem år. För att undvika att 
ovanstående situationer uppstår 
har FORMAS beslutat att leda-
mot, ordförande och vice ordfö-
rande inte får söka medel från 
den egna beredningsgruppen. 
Enligt FORMAS får ”inte den 
minsta skugga av misstanke om 
orättvis behandling av ansök-
ningar eller tjänstetillsättningar 
falla över ett forskningsråd”. att 
säga att HVS-nämndens age-
rande strider mot dessa etiska 
regler är en grov underdrift! Vi 
anser det också anmärknings-
värt att Högskolan i gävle har 
ett internt fördelningssystem 
för forskningsmedel som inte 
uppfyller forskningsrådens 
grundläggande etiska krav för 
forskningsfinansiering.  

Inriktningen mot entrepre-
nörskap anser vi vara intres-
sant och vi tar gärna del av den 
forskning som gruppen i Forum 
För Entrepenörskap (FFE) pro-
ducerat. Faktum är att vår fors-
kargrupp, som i senaste ansök-
ningsomgången fick avslag med 
motiveringen att ”Nämnden 
känner sig ej helt övertygad om 
forskningsområdets status med 
hänsyn till profilering inom E-
institutionen”, studerar nyetab-
leringar av handelsföretag och 
effekter på den lokala butiks-
strukturen vid etableringar av 
stormarknader. en inte alltför 
skild inriktning kan tyckas. 
Detta ledde till att Sven-Olov 
Daunfeldt, som är projektan-
svarig, gick in med en skrivelse 
till HVS-nämnden. Syftet var 
att få ett förtydligande över hur 

det kunde komma sig att denna 
ansökan inte tillhörde e-institu-
tionens profilområde, när den så 
uppenbart faktiskt gör det. Sva-
ret från nämndens ordförande 
visar att även han till sist insåg 
att så var fallet. Plötsligen var 
motiveringen till avslaget inte 
längre att ansökan inte tillhörde 
profilområdet, utan istället att 
nationalekonomi inte hade nå-
gon planerad masterutbildning. 
Detta är faktiskt den fjärde vitt 
skilda motivering vi fått till var-
för vår forskargrupp inte erhål-
ler medel från HVS-nämnden. 
Svante Brunåkers påstående att 
kriterierna inte är godtyckliga 
överensstämmer uppenbarligen 
inte med verkligheten.  

Den senaste motiveringen till 
avslag innebär att starka forsk-
ningsgrupper med god förank-
ring i grundutbildningen (dock 
utan planerade masterutbild-
ningar) hädanefter är diskva-
lificerade från att söka interna 
forskningsmedel från Högsko-
lan i gävle och att forskningen 
inom dessa ämnesområden 
därmed försvåras. Vi finner det 
mycket anmärkningsvärt att vi 
i egenskap av företrädare för 
E-institutionens ledningsgrupp, 
ämnesföreträdare i nationaleko-
nomi, examinator och program-
ansvarig aldrig blivit tillfrågade 
om vad vi anser om denna nya 
och mycket exkluderande 
fördelningsstrategi. Återigen 
observerar vi att nämnden tar 
beslut som gynnar nämndens 
ordförande och återigen ställer 
vi oss frågan om nämndens age-
rande uppfyller grundläggande 
etiska krav? 

      
Den uppräkning av arbeten 

som FFe-gruppen anger för åren 
2005–2006 lyfter ytterligare en 
viktig fråga: vad utgör egentli-

gen vetenskaplig produktion? 
Vi anser att det är allmänt ved-
ertaget att det är publiceringar 
i internationella vetenskapliga 
tidskrifter och vetenskapliga 
monografier som ska räknas. 
att man från FFe-gruppens 
sida tydligen anser att artiklar 
som är under granskning ska 
räknas som färdiga publicering-
ar är minst sagt underligt, men 
än värre är att konsultrapporter 
av typen ”Ockelbo i omvand-
ling” uppenbarligen anses vara 
vetenskaplig produktion. Även 
vår forskargrupp kan naturligt-
vis inkludera working papers, 
artiklar under granskning samt 
artiklar och konsultrapporter på 
svenska när vi summerar vår 
forskningsproduktion. Faktum 
är att en sådan sammanställ-
ning visar att vår forskargrupp 
producerat 39 arbeten (att jäm-
föra med FFE-gruppens åtta) 
under perioden 2005-2006. Vi 
vill dock återigen poängtera att 
vi ser denna typ av uppräkning 
som rent nonsens när det gäller 
att bedöma en grupps veten-
skapliga produktion. 

Vidare är det beklämmande 
att nämndens ordförande nedlå-
ter sig till (dåligt) förtäckta hot 
om att dra in medelstilldelning-
en till våra doktorander bara 
för att vi lyfter en viktig debatt 
om den interna fördelningen av 
forskningsresurser. Den debatt 
vi ville föra handlade dessutom 
om forskargruppers finansie-
ring och inte om finansiering 
av doktorander. Notera också 
att nämndens ordförande i sitt 
svar i förra numret av Högak-
tuellt antyder att nämnden inte 
delar ut forskningsmedel enbart 
efter förtjänst, utan att nämnden 
dessutom gör fördelningsmäs-
siga bedömningar. kan det till 
och med vara så att nämnden 

väljer bort bättre projekt än de 
som får medel av så kallade 
rättviseskäl? Vår bibliometriska 
studie i förra numret av Högak-
tuellt indikerade visserligen att 
så verkade vara fallet, men i 
sådana fall borde det väl stå in-
skrivet i de kriterier som ligger 
till grund för nämndens fördel-
ning av forskningsmedel?  

I vår tidigare artikel (Hög-
aktuellt december 2006) vi-
sade vi med hjälp av en enkel 
bibliometrisk undersökning 
att HVS-nämnden fullständigt 
misslyckades att identifiera 
framgångsrika forskargrup-
per, samt att den grupp i vilken 
nämndens ordförande ingår 
alltid får finansiering. I detta 
nummer av Högaktuellt har 
vi lyft problemet med avsak-
naden av tydliga etiska regler 
vid medelstilldelning vid Hög-
skolan och de uppenbara etiska 
problemen med det kollegiala 
bedömningssystem som nämn-
den använder sig av. Om det var 
någon som missade vår förra 
artikel om HVS-nämndens och 
dess ordförandes tillkortakom-
manden vill vi återigen avsluta 
med att vi anser att HVS-nämn-
dens hantering av våra interna 
forskningsmedel är en skandal 
och att nämnden omedelbart bör 
läggas ner!

dennis Collentine  
lektor oCh äMnesföreträ-

dare i nationalekonoMi 
sven-olov daunfeldt 

lektor oCh avdelningsChef 
i nationalekonoMi 

niklas rudholM  
doCent i nationalekonoMi 

aPostolos bantekas 
lektor oCh exaMinator i 

nationalekonoMi 
kurt WiCkMan  

lektor i nationalekonoMi

HVS-nämndens ordförande 
Svante Brunåker har givits 
utrymme att svara på kritiken 
men avböjt. /Red

Teknik i skolan:
200 lärare studerade rolig teknik
Trots att teknik är spännande, 
underhållande och pyssligt 
och att miljoner läggs ut på 
att fånga intresset väljer få 
unga att ägna sig åt det. Vad 
beror det på?
– Visste jag det skulle det inte 
vara så, svarar Thomas Gin-
ner, chef för CETIS, Centrum 
för teknik i skolan.

kanske får han snart reda på 
det. Forskare vid Hig iordning-
ställer just nu en enkät som ska 
gå ut till lärare i regionen för att 
få svar på bland annat det.

CetIS existerar sedan �996 
som en nationell organisation 
för att popularisera teknikin-
tresset. I år hölls en av de årliga 
konferenserna i gävle.

– Historiskt har teknik be-
traktats som ett praktiskt kon-
kret arbete och därför haft låg 
status jämfört med de teoretiska 
ämnena, funderar Thomas Gin-
ner. Den har även setts som en 
del av fysiken och därmed an-
setts som svår. till detta kan 
läggas att upp till 70 procent av 
alla tekniklärare i grundskolan 
saknar utbildning i ämnet. 

– Ämnet har så låg status att 
det finns exempel på rektorer 
som helt enkelt strukit det trots 
att det står i läroplanen att det 
ska finnas. 

till lärarnas försvar kan sä-
gas att det saknas kurslitteratur. 
Man får gå efter fyra sidor i 
läroplanen och där saknas kom-
mentarer och tips på hur under-
visningen kan ske.

– Med den här konferensen, 
som går på ytterligare tre platser 
i landet, vill vi försöka presente-
ra teknik på ett annorlunda sätt.

Bland annat visade man att 
material inte behöver några 
märkvärdigheter. Vid ett ut-
ställningsbord fanns tekniska 
prylar med rörliga delar byggda 

av joskartonger. Och av några 
plastslangar, plastkanyler (un-
gefär dem som snusare brukar 
använda sig av) och diverse 
träpinnar kan man bygga en hy-
drauliskt styrd liten robot.

Det viktiga är att visa hur det 
fungerar, själva materialet finns 
över allt, menar Thomas Gin-
ner. Därmed är det inte en fråga 
om materiella resurser.

tjugotal seminarier

Drygt 200 deltagande lärare 
från mellansverige kunde under 
dagen välja mellan ett tjugotal 
seminarier, både teoretiska och 
praktiska. Bland annat skulle de 
av en kartong, tejp och lite pap-
per bygga ett husdjur med rör-
liga delar. Så enkelt kan teknik 
presenteras. gränsen till lek och 
till konst och design är försvin-
nande smal. 

Men det läggs miljoner på att 
popularisera ämnet. Ändå sjun-
ker intresset för varje år. Vad 
beror det på?

– Visste jag det så skulle det 
inte vara så, funderar Thomas 
ginner.

Detta var första gången som 
Hig var medarrangör till evene-

manget. enligt professor edvard 
Nordlander ligger deltagandet 
helt rätt i tiden.

– Vi har just fått en halv mil-
jon kronor av göranssonska 
fonden för en satsning på tek-
nikdidaktik. Normalt ger inte 
fonden medel till forskning, 
men här har man tyckt att det är 
så viktigt. Därmed har vi möj-
lighet att bli ledande i landet på 
området.

Pengarna kommer att sam-
verka med den dryga miljon 
Högskolan för ett par år sedan 
fick av Ljungbergska fonden 
vid Stora enso för samordning 
av flera projekt där samverkan 
mellan HiG och för-, grund- och 
gymnasieskolor har huvudrol-
len (se HA 2005–4). 

 – Som en del i det här projekt 
ska vi ta reda på varför ämnet 
inte skapar intresse genom en 
enkätundersökning bland regi-
onens lärare. Förhoppningsvis 
ska något resultat kunna pre-
senteras i höst.

Pengarna från göranssonska 
kommer sannolikt att gå till en 
kvinna då den aktuella avdel-
ningen vid Hig är mansdomi-
nerad.

ove Wall

Skapa ett husdjur med rörliga delar av kartong, tejp och papper. Det var en 
av de uppgifter som lärarna fick under teknikkonferensen. Syftet var att visa 
hur lätt det kan vara att undervisa i teknikämnet. Material finns över allt 
och kostar i stort sett ingenting.
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Skolforskning
Den 23 mars hålls vid Högsko-
lan i gävle en internationell 
forsknings- och utvecklings-
konferens, om lärares första 
tid i skolan, med föreläsningar, 
workshop och rundsbordssam-
tal. konferensen ska spegla 
vikten av samarbete mellan oli-
ka parter för att stödja nyblivna 
lärare. Medverkar gör bland an-
dra mentorer, kommunföreträ-
dare, kommunnätverket Induc-
tion, lärarstudenter och forskare 
från Högskolan i gävle liksom 
europeiska forskare, lärarutbil-
dare och skolutvecklare.

Ny bok:

Vart har det kritiska tänkandet tagit vägen?
Det handlar om kritiskt tän-
kande och kritiskt förhåll-
ningssätt, begrepp som vi 
ofta hyllar och nämner i olika 
sammanhang och inte minst 
i de akademiska. Arvet från 
såväl antiken som upplys-
ningen är uppenbart, men 
hur definierar, förvaltar och 
utvecklar vi denna kritiskhet 
inom den högre utbildningen 
och hur ser studenters och 
anställdas villkor ut i relation 
till utvecklandet, förvaltandet 
och definierandet av begrep-
pet? 

Detta sista kanske vi kan kom-
ma tillbaka till här i Högaktu-
ellt. Många torde de vara som 
har synpunkter rörande denna 
centrala fråga i vår verksamhet, 
inte minst i samband med om-
görningar inför Bolognaöver-
enskommelsen.

eriksson/Hultman/Hultén 
skänker generöst bränsle till 
diskussion och samtal om frå-
gor rörande kritiskhet i boken 
Kritisk tänkande (Liber), en 
bok som säkerligen kommer att 
bidra till kunnande om fakta i 
samband med utvecklande av 

personlig och kollektiv kunskap, 
färdighet i tillämpningar av kri-
tiska förhållningssätt, förståelse 
för vetenskapliga traditioner 
som utvecklats inom ramen för 
och sprängande ramen för olika 
tankestilar och förtrogenhet med 
nyansering och fördjupning av 
kunnande i tolkning, analys och 
tillämpning av kritiskhet.

en idé som följt mig när jag 
läst eriksson/Hultman/Hul-
téns bok, är att skapa en kurs 
där forskare och lärare, admi-
nistratörer och studenter möts 
för att ämnesövergripande och 
traditionsmötande bearbeta vår 
högskolas verksamhet via kri-
tiska och konstruktiva förhåll-
ningssätt. 

på eFterkälken

I takt med den explosionsartade 
tillväxten av information, tycks 
samtalet om kritiskt tänkande 
och kritiska förhållningssätt ha 
hamnat på efterkälken, något 
författarna till boken vill bidra 
till att ändra på. Frågan är om 
de högre lärosätena har vare sig 
berättigande eller legitimitet 
utan en pågående verksamhet 

där kritiska förhållningssätt och 
kritiskt tänkande är navet. 

Dessa författare  är inte de 
enda som efterlyser diskussion 
om kritiskt tänkande. ”the as-
sociation Of american Colleges 
and universities” publicerade i 
december en rapport om hur den 
högre utbildning förbereder stu-
denter inför staget ut i en globa-
liserad värld och i den efterlyses 
kritiskt och analytiskt tänkande 
som centrala framgångsfärdig-
heter (http://www.aacu.org). 

reFerenser utanFör

kritiskt tänkande som första 
utsaga i fördjupat samtal om 
kritiskhet. tänk om en andra 
utsaga kunde hämta inspira-
tion och referenser utanför den 
västerländska traditionerna, ex-
empelvis som Sadik J. al-azm 
gör i essän ”upplysning är inte 
upplösning”, där han låter Ra-
belais och Rushdie, Joyce och 
genet mötas i en jämförande 
studie om hur olika samhällen 
och tider tar emot och stöter 
bort tankar och texter, men där 
idogheten i efterforskningen till 
sist om inte segrar, så i alla fall 

inte körs över totalt.
en annan ingång till förstå-

else av kunskapsutveckling 
och kritiskhet skulle vara att 
jämföra båda konjunktionerna 
eller och och. Om jag begriper 
den nyligen bortgångna histori-
kern Jean-Pierre Vernant (�9�4-
2007) i boken La volonté de 
comprendre (1999, Viljan att 
förstå), har vi ärvt en faibless 
från de gamla grekerna, som 
inneburit att vi fostrat oss i ge-
nerationer att katalogisera värl-
dens alla fenomen med hjälp av 
ordet eller. Den grekiska tra-
ditionen sökte en sanning och 
uteslöt flera sannheter. I kine-
sisk tradition tvärtom. Styrande 
konjunktion har där varit och, 
och en sanning behöver inte 
nödvändigtvis motsäga en an-
nan sanning. 

Det kanske är dags att stipu-
lera betydelsen preliminär san-
ning av ordet sannhet och den 
stipuleringen viker inte undan 
för det ofullständiga och opreci-
sa och därmed utvecklingsbara i 
vår "sannhet".

bengt söderhäll

Kvinnor med nackvärk  
i nytt stort forskningsprojekt
Långvarig värk i nacke och 
skuldra är en av de vanligaste 
orsakerna till sjukskrivning i 
Sverige. Men forskning kring 
behandlingsmetoder har varit 
eftersatt, vilket inte bara inne-
bär att hjälpen kanske inte är 
den rätta för de drabbade. 

Det kan också innebära onödiga 
kostnader för staten. Nu har Mar-
tin Björklund vid HiG:s Centrum 
för Belastningsskadeforskning, 
CBF, fått en och en halv miljon 
kronor från FAS, Forskningsrå-
det för arbetsliv och Socialve-
tenskap, för att jämföra effekten 
av tre olika behandlingar. Martin 
genomför studien tillsammans 
med Mats Djupsjöbacka, också 
forskare på CBF. De räknar med 
att resultatet från studien kan pre-
senteras om tre år. 

– Vilken träning som ger bäst 
resultat vet man inte än. Det är det 
vi ska försöka ta reda på. testgrup-
pen ska bestå av 90 kvinnor med 
nämnda besvär, samtliga anställda 
vid gävle kommun och lands-
tinget gävleborg. Dessa kommer 
att delas in i tre grupper för att ge-
nomgå olika behandlingar.

– Resultatet ska utvärderas både 
med frågeformulär av försöksper-
sonerna själva och med hjälp av 
ett testbatteri objektiva mätningar 
av sensomotoriska funktioner. För 
det sistnämnda får vi hjälp av pro-
fessor John Jeka vid Department 
of kinesiology vid university of 
Maryland, USA. Han är expert på 
mätningar av balanssystemet. 

Forskning visar att personer 
med nack-skulderbesvär också 
brukar ha problem med sensomo-
toriska funktioner vilka reglerar 
muskelaktivitet och samordning-
en av rörelser.  Martin är förvånad 
över att behandlingarna sällan ut-
värderas med objektiva mått. 

Intressenter i projektet:
  Gävleborgs kommuner och Landsting (GKL) bidrar med perso-
nella resurser till administration av försökspersonsrekrytering och 
viss övrig logistik, bistår med lämpliga kontakter via sin infrastruktur. 
Samarbetet med GKL och deras direktör Hans Kinell, är mycket 
viktigt för oss, bland annat för rekryteringen av försökspersoner. 
  Alfta forskningsstiftelse och Alfta Rehab Center bidrar med 
personella resurser, bland annat för teknisk support, administration/
databearbetning samt kliniska resurser.
  Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå 
universitet. Professor Gunnevi Sundelin och docent Charlotte Hä-
ger-Ross från den institutionen har gedigna erfarenheter av så kall-
lade RCT-studier. RCT står för ”Randomised Controlled Trials” och 
är ett slags ”golden standard” för att undersöka behandlingseffekter.
  Utveckling & Framtid bidrar med medel för att finansiera terapeu-
ter som ska leda träning/behandling under interventionsperioden 
(behandlingsperioden).
  Professor John Jeka, Department of Kinesiology vid University of 
Maryland, USA, är expert på mätning av balanssystemets funktion. 
Balansmätningar ingår som en viktig del i testbatteriet.

Vilka behandlingar som tes-
tas kan Martin Björklund inte 
berätta om i detalj. Det skulle 
kunna äventyra resultatet ifall 
deltagarna känner till skillna-
derna. testerna börjar till hös-
ten och mätningarna görs i det 
sensomotoriska labbet på BMG 
som presenterades i Högak-
tuellt 2006–7. Där saknades 
tyvärr uppgiften om att Martin 
Björklund var projektledare. 
Bland intressenterna i projektet 
finns Gävleborgs kommuner 
och landsting, Institutionen för 
samhällsmedicin och rehabi-
litering vid Umeå universitet, 
utveckling & Framtid (tidi-
gare länsförsäkringsbolagens 
forskningsfond) har gått in med 
260 000 kronor.

ove Wall

Ständig värk i nacke 
och skuldra är en av de 

vanligaste orsakerna till 
sjukskrivning. Ändå är 
osäkerheten stor vilken 

behandling som är bäst. 
Martin Björklund (ovan) 
ska med medel från FAS 
ta reda på det i det stora 
forskningsprojektet som 

just nu detaljplaneras vid 
Centrum för Belastnings-

skadeforskning, CBF. 
Nittio kvinnor anställda 

vid kommunen och lands-
tinget kommer att ingå i 

studien.

Doktorerar vid HiG
M a g n u s 
I s a k s s o n , 
ITB/Elektro-
nik disputerar. 
Disputationen 
äger rum vid 
Hig.

M a g n u s 
doktorerar inom området  te-
lekommunikation och titeln på 
hans uppsats är Radio Frequen-
cy Power Amplifiers. Behavioral 
modeling, parameter-reduction, 
and digital predistortion. 

Den 25 mars klockan �3.00 
sker detta i sal 99:�3�.

Lärare mobbar elever
"Vart tredje mobbningsfall 
utförs av lärare mot elever" 
skriver professorn i pedagogik 
Peter gill och amanuens anne-
luie ericson vid Hig på DN 
Debatt den �6 februari.

De två har byggt upp en unik 
databas utifrån material från 
Skolverkets barn- och elevom-
bud, Beo. Efter att ha gallrat bort 
oklara fall konstaterar förskarna 
att vart tredje mobbningsfall ut-
förs av lärare. av dessa är 66 
procent kvinnliga lärare. 

De har även funnit mönster i 
mobbningen. kvinnliga lärare 

kränker både flickor och pojkar 
medan de manliga uteslutande 
kränker pojkar.

allvarligt är att 5� procent av 
lärarna och 62 procent av rekto-
rerna valde att inte reagera trots 
att de visste vad som skedde. 

"Självklart är detta bara top-
pen av ett isberg" skriver man 
vidare. annan forskning visar 
att endast 30 procent av mobb-
ningsoffren ger sig till känna för 
någon. 

artikeln kan läsas i sin helhet 
på webben: http://www.dn.se, 
under länken Debatt under sid-
huvudet.
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Anledning till glädje och stolthet:

Äntligen magisterrättigheter
Med en medveten satsning på 
kompetenshöjning fick ämne-
savdelningen för didaktik sina 
magisterrättigheter. Först ut 
att söka är två av avdelnings 
egna lärare. 

När avdelningen bildades 200� 
var inte den vetenskapliga ni-
vån tillräcklig för magisterrätten. 
Detta löstes genom att de två 
rikskända lektorerna gerd  och 
gerhard arfwedson anställdes 
två dagar varje månad för att hålla 
seminarier med lärarutbildarna.

– Bland annat skrev vi en 
bok tillsammans med dem som 
redaktörer. Boken beskrev del-
tagarnas egna didaktiska erfa-
renheter, berättar Åsa Morberg, 
ämnesföreträdare.

Man anställde även en gäst-
professor, Christina Gustafsson, 

som fortfarande finns kvar. 
Nästan alla lärare har i dag 

studerat på D-nivå. Fem av dessa 
är inskrivna såsom forskarstu-
denter vid andra lärosäten och 
fler är på väg att göra det.

två nya lektorat

Vid granskningen för magister-
rätten, som utfördes av profes-
sorerna Astrid Pettersson, Lärar-
högskolan, och Lars-Olov Dahl-
gren, Linköpings universitet, var 
den enda invändningen att lärarna 
ansågs en aning för gamla.

– Inget vi kan ändra på men vi 
kan tänka på det när vi nyrekry-
terar. två lektorat är på väg att 
tillsättas.

Rättigheterna firades naturligt-
vis på lämpligt sätt. I fallet lärar-
utbildare brukar det innebär några 

rejäla seminarier. I detta fall åts 
tårtan på närmast följande avdel-
ningsmöte. I höst startar man ett 
nytt program tillsammans med 

avdelningarna för pedagogik och 
psykologi. Även masterexamen 
ingår i kommande planer.

ove Wall

Kontakttorget:

Studenter hittade kontakter på Exjobbsdagen

En medveten satsning på kompetensutveckling gjorde att nästan alla 
didaktikerna har läst på D-nivå. Då kom magisterrättigheterna.  På bilden 
från vänster syns Kerstin Beckman, Arne Sjölinder, Jan Grannäs, Berit 
Nordqvist, Göran Fransson, (sittande:) Ann Gerhards Fa, Lena Thavelin, 
Christina Gustafsson, Harry Berg, (stående:) Åsa Morberg, Ingrid Nord-
qvist, Elisabeth Björklund och Bengt Söderhäll. Först ut att söka magister-
examen blir Bengt Söderhäll och Harry Berg.

Socionomexamensrätt godkändes
Högskolan fick i december 
även rätten att examinera 
sociologer. Detta sedan man 
satsat en miljon kronor och 
ett och ett halvt års arbete 
åt kvalitetshöjning och prak-
tikavtal.

Högskolan i gävle ansökte re-
dan 2004 om att rätten att exa-
minera socionomer men fick då 
avslag. Detta medförde att stu-
denter kände sig lurade på sina 
examensbevis då de hävdade att 
Hig lovat att man kunde utfärda 
examensbevis.

Problemet löstes då genom 
att Hig:s studenter kunde tenta 
av sina studier vid örebro uni-
versitet.

Det behöver de alltså inte 
längre. Institutionen för vårdve-
tenskap och sociologi tog Hög-
skoleverkets påpekanden på 
stort allvar. Bland annat gällde 
kritiken att lärarkompetensen 
inte räckte samt svårigheter för 
studenterna att hitta praktikplat-
ser för den verksamhetsförlagda 
delen av utbildningen.

Institutionen satsade såväl ar-
bete som pengar, en miljon kro-
nor, på att rätta till alla brister 
och det lyckades med råge. 

– Vi har verkligen satsat på 
att få den här rätten, säger Nader 
Ahmadi, institutionens prefekt.

Man har slutit avtal med 
kommunerna i länet samt lands-
tinget för att säkra tillgången på 

praktikplatser.
– Vi har hittills tecknat av-

tal om praktikplatser så att det 
täcker behovet och blir över. 

en miljon kronor har satsats 
på nya utbildningsplaner och 
kurser. under ett och ett halvt 
år har institutionens lärare med 
hjälp av externa experter arbe-
tat fram en ny Bolognaanpassad 
utbildningsplan med tillhörande 
kursplaner. alla med tydliga 
målangivelser.

En lektor i social arbete, Odd 
Björn Johanssen, anställdes och 
har infört en pedagogik som 
bygger på problembaserat lä-
rande anpassat för yrkesutbild-
ning. 

ove Wall

Adjungerade adjunkter  
– ett framgångskoncept

Lärare ska utbildas i den 
verklighet som råder i sko-
lorna och inte i böckernas och 
rapporternas teoretiska verk-
lighet. Det var grundtanken 
när projektet "adjungerade 
adjunkter" startade. Ett fram-
gångrikt koncept hämtat från 
sjuksköterskeutbildningen.

Den tidigare lärarutbildningen 
fick kritik bland annat för att inte 
utbilda nya lärare till den verk-
lighet som råder i landets skolor. 
Den reformering som genom-
fördes 2001, skulle råda bot mot 
detta. Resultatet är att skolchefer, 
prefekter vid Högskolan i gävle 
och tjänstemän inom dess lärarut-
bildningskansli, diskuterar i PUX 
samverkansråd hur beprövad erfa-
renhet och på vetenskap grundad 

kunskap på bästa sätt skall kunna 
mötas. Ett av flera goda resultat 
av denna fortlöpande diskussion 
är anställningen av adjungerade 
adjunkter. lärare från regionens 
skolor/förskolor anställs på 20 
procent under ett års tid med möj-
lighet till förlängning. 

en av orsakerna till framgången 
är att flera adjungerade adjunkter 
anställs samtidigt, finns på hög-
skolan samma dag i veckan och 
utgör stöd för varandra. De kom-
pletterar högskolans egna lärare 
och verkar tillsammans med dem 
i framför allt det allmänna utbild-
ningsområdet.

I december 2006 avslutade 
en erfaren grupp adjungerade 
adjunkter sina anställningar för 
att under full tid återgå till sina 
respektive tjänster hemmavid i 

Ljusdal, Nordanstig, Sandviken 
och Älvkarleby. under ett se-
minarium tillsammans med Åsa 
Morberg och Arne Sjölinder sam-
manfattade de,  Carina Källman, 
Eva Klang, Daniel Henriksson 
och Lars Bård, sin tid inom lärar-
utbildningen. Följande framkom:

gruppens dokumentation och 
reflekterande har lett till kreativa 
lösningar vad gäller mötet mellan 
praktik och teori. uppskattningen 
från studenterna har varit mycket 
stor. lärarna har fått tillfälle att 
göra intressanta, lärorika besök i 
två av kommunerna under ledning 
av adjungerad adjunkt därifrån.

De adjungerade adjunkterna 
har utvecklats i yrkesrollen ge-
nom frågor studenter ställt, den 
vetenskapliga litteratur de mött, 
det samarbete de haft med hög-
skolans lärare samt genom den 
stimulans de givit varandra – inte 
minst genom att ha representerat 
olika skolformer.

Hur kan dessa personer i fort-

sättningen nyttjas i samarbetet 
mellan högskolan och skolan?

gruppen gav följande exempel 
på aktiviteter:

Verka som lokal lärarutbildare, 
medverka i förbättringen av kon-
takterna mellan lokala lärarut-
bildare och lärare på högskolan, 
medverka i utbildningen av lokala 
lärarutbildare och leda/medverka i 
skolutvecklingsprojekt.

Från och med januari 2007 har 
fem nya adjungerade adjunkter 
anställts inom ämnesgruppen.

Förhoppningsvis kommer vi i 
framtiden kunna erfara att regio-
nens skolor anställer adjungerade 
adjunkter eller adjungerade lek-
torer från Högskolan i gävle till 
fromma för lärarutbildning och 
skolutveckling.

Margareta bäCkströM 
saMordnare Pedagogiskt 

utveCklingsCentruM  
gävleborg (Pux)

Årets stora Exjobbsdag, ar-
rangerad av Kontakttorget, 
drog fullt hus sista dagen i 
januari. Ett tjugotal utställare 
från regionen, både företag, 
kommuner och organisatio-
ner visade upp sig i Rävhal-
len och erbjöd studenterna 
examensarbeten.

Det här var tredje året som ex-
jobbsdagen arrangerades på 
högskolan. tanken med dagen 
är att visa upp vilka examens-
arbeten som finns att göra hos 
arbetsgivare i vår region. 

therese Stålander och tomi 
tikkanen läser båda kultur och 
kommunikationsprogrammet 
och fick in en lyckträff redan 
tidigt på dagen. Hos karl-Åke 
lindblad från Älvkarleby kom-
mun hittade de uppdraget att 
göra en utvärdering av den 
massmediala bevakningen kring 

Stig Dagermanpriset. 
– extra roligt med det här 

exjobbet är att det är kulturellt 
betingat, inte många exjobb är 
det, säger Therese.

karl-Åke lindblad var glad 
över det stora intresset för Älv-
karleby.

– Rent allmänt är det här 
en bra dag att visa upp sig på. 
Det är värdefullt att visa att vi 
finns till och vad vi har både 
vad gäller exjobb och anställ-
ningar.

drog många studenter

Under förmiddagen fick företa-
gen tio minuter var på sig i en 
intilliggande sal för att presen-
tera sin verksamhet, vilket drog 
många studenter. ett stort in-
tresse för hur och när man söker 
stipendier fanns också. 

therese och tomi funderar 

Studenterna Tomi Tikkanen och Therése Stålander diskuterar examens-
arbeten med Karl-Åke Lindblad från Älvkarleby kommun. Foto: Maria 
Åstrand Swenneke.

också på att söka stipendium 
när exjobbet är klart. Just inom 
deras område finns bara ett sti-
pendium att söka.

– Men det positiva är att det 
är så få som söker stipendium så 
vi kanske har en chans.

Många nöjda röster hördes 

i vimlet. Stipendiekommittén 
hade aldrig delat ut så många 
kataloger och lantmäteriets 
Jon Dahlgren tyckte att det var 
mer folk och bättre för dem än 
på arbetsmarknadsdagarna de 
varit med på tidigare.

Maria Åstrand sWenneke

Förtydligande

Det var Tony Björklund 
som skrivit förslaget 
till utformning av ny 
passage mellan hus 
99 och Studentcen-
trum i förra numret av 
Högaktuellt. Han hade 
även gjort färgskis-
sen på hur det skulle 
kunna se ut, medan 
studenten Kicki Lundin 
gjort den svartvita skis-
sen. Tyvärr försvann 
dessa uppgifter nå-
gonstans på väg till 
tryckeriet.

red
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Klubbat i 
nämnderna

KalendariumPersonalföreningen firar femton år 
Bugg, ishockey, snickeri, pub, vinprovning, skidåkning och matlagning. Finns där någon 
gemensam nämnare? Javisst, personalföreningen. I år är över hälften av HiG:s anställda 
medlemmar.

Det finns få sätt att snabbare 
lära känna sina kolleger än att 
göra något annat tillsammans 
än att jobba. Och det finns knap-
past något så billigt sätt att ägna 
sig åt sin favorithobby som att 
betala en femtiolapp per år i 
medlemsavgift i Högskolans 
personalförening.

startade 1992

Föreningen startade alltså för-
siktigt på Brunnsgatstiden 1992. 
Sedan dess har den varje år vuxit 
till att i dag ha 390 medlemmar. 
Mer än halva personalen.

– en stor andel inte minst 
med tanke på den stora andel 
personal som inte bor i gävle-
trakten, säger Liss-Britt Lan-
dén, ordförande.

Byråkratin är liten, årsmöten 
klaras av på en kvart. Men akti-
viteterna har varit många. över 
huvud taget handlar det om akti-
viteter som man mycket väl kan 
vara utan men som man tycker 
det är skoj att ägna sig åt ändå. 
Och oavsett om det handlar 
om pubkvällar, danskurs eller 
snickeri är det ett oöverträffat 
sätt att träffas över avdelnings-
gränserna för nytta eller nöje.

subventionerar allt

Snickarkursen förenar bådadera. 
I källaren i Silvanum har ett va-
rierande gäng snickrat i halvan-
nat år. ur träplankorna har vuxit 
högtalare, skåp, hyllor, brödlå-
dor, leksaker och en gitarr med 
mera. Snickarklippan Ragge 
Pelttari har bistått med kunskap 
och förmaningar om att akta 
fingrarna vid maskinerna. De-
sign kan man med fördel sno 
från någon postorderkatalog. 
Virket står föreningen för.

– Vi har en stark kassa och 

Oslagbart pris på gympassen
Motionskort på ett gym tar 
normalt ett gruvligt grepp 
i plånboken. Men inte om 
man anlitar Sandra Vik-
ström och Helena Jönsson, 
två professionella gympa-
instruktörer som fyra dagar 
i veckan leder grupper i 
Idun för Högskolans per-
sonal.

en hundralapp per termin 
är förmodligen ett oslagbart 
pris för ett pass i veckan. 
Men mer än så kostar det inte 
att ansluta sig till någon av 
de fyra grupperna. Instruk-
törer är Sandra Vikström och 
Helena Jönsson. Båda är pro-
fessionella och licentierade. 
Sandra jobbar på korpen 
Sporthuset medan Helena 
finns på World Class.

Hittills har ett åttiotal Hig-

medarbetare anslutit sig. Men 
det finns fortfarande plats för 
fler. Passen är vid lunchtid 
måndagar och torsdagar och 
efter arbetstid tisdagar och 
onsdagar. Måndagspasset är 
populärast, vad det nu kan 
bero på, och har för närva-
rande inga lediga platser.

Sandras pass på måndagar 
och torsdagar är mer inrik-
tade på styrketräning för hela 
kroppen med skivstång med-
an Helenas pass mer handlar 
om rytmik, rörelser, koordi-
nation och motion. 

För att leka med tanken, 
hundra kronor är priset för 
två ordinära pizzor eller om 
man så vill en tredjedels flas-
ka gerikomplex.

anmälan görs på http://
www.hig.se/studadm/stud-
rek/anmvt06.pdf

Vid NT-nämndens sammanträde den 30 januari behandlades bland 
andra följande ärenden: 

Innebörderna av föreskrifterna i regleringsbrevet.
Verksamhet och budget för Nt-nämnden budgetåret 2007. 
Forskningsstrategifrågor.
Magisterrättsgruppens arbete.
Utbildningsplaner för Geomatikprogrammet, Basåret och Bas-

terminen.
Nt-nämndens kvalitetsarbete under 2006.
Högskolans likabehandlingsplan.
kandidatprogram inom samarbetet med universitet i kina.
Nästa sammanträde är den �3 mars 2007.

Protokoll med mera finns på http://www.hig.se/organisation/utbild-
ningschef/programkansliet/Nt-namnden/Nt-namnden.htm. Frågor 
besvaras av ordförande Bahram Moshfegh eller sekreterare Kjell 
ekström.

Vid HS-nämndens ordinarie sammanträde den � februari behand-
lades bland annat följande frågor:

GEM-budget för 2007 och konsekvenser för nämndens verksamhet
en arbetsgrupp för utarbetande av forskningsstrategi 2008-20�� 

utsågs med ordföranden som sammankallande. till arbetsgruppen 
utsågs ordföranden samt ledamöterna: Eva-Britta Ståhl, Marja-Le-
ena Kristofferzon, studentrepresentanten Jaana Kurvinen samt forsk-
ningssekreteraren Håkan attius.

Nämnden beslutade att bevilja tre av totalt sju ansökningar om 
docentmeriteringsmedel.

Nämnden beviljade en ansökan om medel för att inrätta ett pro-
gram för personal- och arbetslivsfrågor.

Nämnden fastställde Bolognaanpassade utbildningsplaner för 
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Fastighetsmäklarprogrammet, 
Magisterprogram för pedagogik, didaktik eller psykologi samt för 
Socionomprogrammet, inriktning mot äldre och funktionshindrade.

Protokoll med mera finner ni på http://www.hig.se/forskning/
FoN.htm. Frågor besvaras av ordföranden eller sekreterare Björn 
karlsson.

Vid Lärarutbildningsnämndens, LuN:s sammanträde bahandla-
des bland andra följande ärenden:

en grundutbildningsstrategi för lärarutbildningen antogs.
en gemensam förstasida till bedömningsunderlag för verksam-

hetsförlagd utbildning antogs.
ett bidrag godkändes för ett mentorskapsprojekt i samarbete med 

Gävle kommun under ledning av Kristina Mårtensson vid P-insti-
tutionen.

arbetet med revideringen av allmänt utbildningsområde fortsät-
ter.
För mer information om protokoll och bilagor från nämndens möte 
se sidan: http://www.hig.se/ufk/lun/protokollluN.html




























subventionerar samtliga aktivi-
teter. Deltagande kostar en min-
dre summa.

sömnad och isjaktbygge

Idéerna råder det ingen brist på. 
Förutom redan nämnda har tips 
kommit om gitarrkurs, film-
klubb, bygga isjakt, långfärds-
skridskor, digitalfotografering 
och redigering med mera.

– Och nu startar en kurs i 
sömnad sedan vi hittat en lokal 
i stan med flera symaskiner. 

Problemet är således inte vad 
man ska göra. Men att hitta le-
dare är svårare.

Starten �992 innebär att man i 

år firar femtonårsjubileum i år. 
– Jovisst, och därför vill gärna 

ha in tips på hur det ska firas, sä-
ger Liss-Britt. En revy i högsko-
lemiljö hade varit kul, men inga 
manusförslag har kommit in och 
nu är det nog för sent för att vi 
ska hinna få något klart i år.

Finare jubileumsmat blir det 
dock i Soldathemmet 23 mars.

Liss-Britt vill gärna ha många 
goda tips på hur det ska firas. 
Högaktuellt tänkte annarsföre-
slå lagom bildande redogörelse 
för Frivilliga befälsutbildningen 
utveckling. Med en snabb kaf-
fekopp i pausuppehållet. 

ove Wall

Fem studenter 
...har i år möjlighet 
för fem studenter att 
söka stipendium för 
att göra sina C- eller 
D-uppsatser i något 
utvecklingsland. 

Pengarna,140 000 
kronor, har Högsko-
lan sökt och fått av 
Sidas program Minor 
Field Studies, MFS. 
Studierna ska omfatta 
minst åtta veckor.

29 miljoner kronor
… har Riksbankens 
jubileumsfond lagt på 
ett sjuårigt forsknings-
projekt, ”Kunskapsin-
tegration och innova-
tion i en internationa-
liserande ekonomi", 
KITE. HiG-professorn 
Lars Bengtsson leder 
där ett av tre ingående 
teman, som hand-
lar om outsourcing, 
samlokalisering och 
kunskapsintegration. 
Det övergripande 
temat handlar om hur 
företag i en så liten 
ekonomi ska klara glo-
balisering och interna-
tionell konkurrens. 

Lars Bengtsson
... har även fått två 
miljoner kronor av 
Vinnova till en stu-
die för att fördjupa 
kunskaperna om hur 
industriföretag kan 
leda innovations- och 
industrialiseringspro-
cesser. Projektet byg-
ger på fallstudier av 
internationaliserade 
företag med produk-
tion och utveckling 
både i Sverige och i 
lågkostnadsregioner 
samt statistisk analys 
av samhetsutveck-
lingen i outsourcande 
företag.

22/2, 13.15–15.00, 33:202. 
karin S. Hertel från erics-
son om "att ge utrymme för 
kreativitet i stora organisa-
tioner".
6/3, 9.30–12, Rävhallen. 
Stipendiedagen med infor-
mation, fika och stipendie-
utdelning.
7–8/3, 33:203 NU!-dagarna. 
tillväxt gävleborg och Hig. 
Om samverkan.
20/3, 09–12, 33:203. Företa-
gande på frammarch. Semi-
narium som rör entreprenör-
skap och tillväxt. anmälan 
senast �2 mars till maj-lis.
toresson@xkl.se. arr: till-
växt gävleborg och Hig.
21/3, 9.00–12.00, 33:203. 
Pedagogiska rådet. Ola er-
iksson och Mia Björk från 
institutionen för teknik och 
byggd miljö presenterar 
deras avdelningsinterna ut-

vecklingsarbete kring exa-
mensarbeten.
22/3, 12.30–15.50, 33:203. 
HBT-dag (homo-, bi- och 
transsexuella). Deltagare: 
Anette Sjödin; RFSL, Love 
Nordenmark; utbildare och 
skribent i jämställdhets- 
och likabehandlingsfrågor, 
Christine gilljam; utveck-
lingsdirektör HomO, Pelle 
Hanaeus; skådespelare, An-
nika Nylén; förskollärare.
23/3. Internationell skol-
forskningskonferens. (Se 
notis på sidan 6)
27/3, 13.00–14.30, 99:417. 
Seminarium inom Forumet 
för ämnesdidaktik. Fors-
karstuderande annika elm 
diskuterar manus till lic-av-
handling.
27/3, 9.30–16.00 i Valhall. 
National and International 

Fortsättning på sista sidan

Liss-Britt Landén 
efterlyser idéer och 

ledare. Övriga bilder 
från föreningens senaste 

aktivitet, matbowling.
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Porto 
betalt

Högre 
genusvetenskapliga 

seminariet 
vt 2007

PROGRAM:
21 mars, 10–12. 
Anna-Karin Malmström-
Ehrling: Spegel, gravsten 
eller spjutspets? Offentlig 
konst och genus. ett regio-
nalt perspektiv. Seminarie-
ledare: Mona Eliasson.
19 april, 13–15. 
Monica Hallström: kön/
genus i lärarutbildning och 
skola. (Preliminär titel på 
en sammanläggningsav-
handling)
9 maj, 10–12. 
Mona Eliasson: Flykting 
i eget land – kvinnor på 
flykt undan sina våldsamma 
män.
31 maj, 17–20. 
Sarah Ljungquist "att 
hota makten i arbetet. lon-
don �895 – umeå �995 (ar-
betstitel). Seminarieledare: 
Mona Eliasson.

lokal samtliga tillfällen: 
92:208. De sena seminari-
erna övergår i post-semina-
rier. Medtag önskad dryck 
& något ätbart.

Välkommen!

Internationella 
kvinnodagen

Med akademiska förtecken firas 8 mars Internationella kvin-
nordagen för personal vid HiG. Timmarna mellan 13.00 och 
17.30 bjuds det föreläsningar i Valhall under rubriken Kvinna 
på den manliga arenan – svårigheter och möjligheter.

13.00 inleder Anita Hussenius, 
prefekt på N-institutionen. en 
kvart senare talar anneli an-
dersson, doktorand företags-
ekonomi, Centrum för genus-
vetenskap, Uppsala universitet 
om "Då var kvinnor fortfarande 
människor – könskränkande be-
handling i akademisk miljö".
Vid halv tre talar gordana Di-
dig-Crnkovic, lektor i datave-
tenskap vid Mälardalens hög-
skola, över ämnet "Att bygga 

broar" och därefter göran Wid-
ding, adjunkt i pedagogik vid 
Umeå universitet, om hur kön 
framställs i böcker.

Dagens sista inslag står lars 
einar engström för. Han är för-
fattare och psykolog och ämnet 
är "Det bor en sexist i oss alla".

Vid �6.20 sker avslutningen. 
arrangörsgruppen för Interna-
tionella kvinnodagen, vid N- 
och V-institutionerna hälsar er 
välkomna.

Årsredovisningen för 2006 vi-
sar ett resultat på 7,5 miljoner 
kronor. Därav står grundutbild-
ningen för 3,5 Mkr och forsk-
ningen för 4 Mkr.

De totala intäkterna visar en 
ökning på 24 Mkr, mycket nära 
prognosvärdet.

Samtidigt har det skett en 
minskning av de totala kostna-
derna.

Därmed borde myndighets-
kapitalet kunna ökas något.

Antalet studenter viker, enligt 
rektor leif Svensson av skäl 
som fortfarande analyseras. Det 
vikande antalet studenter på 
ekonomisidan kan till dels för-

klaras av lättheten för studen-
terna att hitta jobb. Då minskar 
lusten att läsa vidare.

Allt fler studenter kommer 
utifrån, framför allt från Mälar-
dalsregionen.

Hig har fortsatt landets hög-
sta andelen studenter från ar-
betarhem, en tredjedel, och två 
tredjedelar av studenterna är 
kvinnor.

45 procent av lärarna är dis-
puterade, som på de nya univer-
siteten.

Institutionen för humaniora 
och samhällsvetenskap brottas 
med ekonomiskt underskott som 
motsvarar minst sex tjänster.

Högskolestyrelsen i korthet

Människan utvecklas. Oklart 
på vilket sätt.

Kalendarium... 
forts. från sidan 11  

Conference on cooperation 
in Developing Network 
on Induction – support to 
NQt:s. 
31/3 Högskoleprovet.
4/5  Samverkansrådet inom 
Pedagogiskt utvecklings-
centrum Gävleborg, PUX, 
har heldagsmöte i Bollnäs.
16/5, 10–12, 13:302. Se-
minarium om profilering. 
Inledare: Romulo Enmark, 
rektor vid Högskolan i 
Halmstad. kommentator: 
Svante Brunåker, ordföran-
de i HVS-nämnden.


