
HÖGAKTUELLT 1 

Personaltidning för HÖGSKOLAN I GÄVLE Nr 8, december 2004

Konkursen gav 
större djurpark     
Sju uppstoppade djur, däribland lodjuret på 
bilden, har skänkts till HiG av skogsmuseet 
Silvanums konkursförvaltare. Nu är frågan 
var de ska stå. Några av djuren är fridlysta 
och därmed stöldbegärliga.

Sid. 3

Han får många 
förtroenden
Per Johansson är präst i Svenska kyrkan 
och dessutom stationerad vid HiG och bru-
kar befinna sig där studenterna finns. 
– Ett lärorikt uppdrag, säger han om job-
bet.

Sid. 10-11

Underjordisk 
pubverksamhet
När personalen kom för att städa efter fes-
ten hade återstod bara en jordhög av den 
underjordiska puben. Efter flera decennier 
ligger den fortfarande kvar under kullen 
bakom Valhall… 

Sid.12
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Det känns som om hela 
högskolesverige står lite 
grann och stampar. Vi väntar 
och vi undrar: 

Vad kokar man egentligen 
på i regering och departe-
ment som rör den högre 
utbildningen? 

Till vissa delar är det 
fråga om verkliga långkok. 
Den sedan länge aviserade 
forskningspropositionen har 
försenats och har nu överlevt 
byte av utbildningsminister. 

Vad innebär detta? Var 
den redan färdigskriven 
före bytet eller hinner Leif 
Pagrotsky sätta sin prägel på 
innehållet? Svaret får vi för-
hoppningsvis i januari 2005.

Det sista åren har inneburit 
ett stort insamlande av mate-
rial som grund för framtida 
beslut. Ett antal utredningar 
har passerat förbi – en om 
forskarutbildningen i framti-
den, en om Bologna-proces-
sen, en om gymnasieskolan 
och en om tillträde till högre 
utbildning.

Dessutom ligger två upp-
drag ute just nu, dels ett som 
gäller resursfördelningssys-
temet – rapporten beräknas 
komma i mars 2005 - och 
dels ett till Högskoleverket 
som avser dimensioneringen 
av utbildningsuppdragen i 
framtiden. 

Det sistnämnda uppdraget 
känns i vissa avseenden mest 
hotfullt om man ska tolka 

den debatt som uppdraget 
väckt. Det finns de som an-
ser att själva uppdraget i sig 
hotar en fundamental princip 
vad gäller högre utbildning – 
friheten för individen att fritt 
välja utbildning och friheten 
för universiteten att erbjuda 
den mångfald som individen 
kräver.

Regeringen uppdrar 
åt Högskoleverket att 
lämna underlag för 
regeringens utbildnings-
uppdrag till universitet 
och högskolor och för 
lärosätenas planering 
av utbildningsutbudet i 
syfte att bättre tillgodose 
arbetsmarknadens behov. 
Ur Regeringsbeslut 7, 
U2004/1426/UH.

Med uppdraget följer en 
promemoria som innehåller 
ett antal riktlinjer. Det är 
kanske den femte av dessa 
som givit upphov till flest 
spekulationer:

(Högskoleverket skall) upp-
märksamma lärosäten och 
regeringen på utbildningar, 
som behöver koncentreras 
till   färre lärosäten, t.ex 
på grund av en begränsad 
efterfrågan på arbetsmark-
naden eller av studenterna, 
samtidigt som en analys 
lämnas av möjligheten till 
en bred tillgänglighet för 
de studerande.

Dessa två utdrag skulle 
kunna tolkas så att man 
försöker åstadkomma två 
saker på en gång – samtidigt 
som man önskar detaljstyra 
utbildningsutbudet har man 
att värna om tillgänglighe-
ten och därmed individens 
fria val. 

Den stora frågan som 
inställer sig är om detta är 
möjligt?

Det kommer att bli en 
spännande vår!

I väntans tider

Prorektor Gabriella Åhmansson
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Värdefulla studieobjekt 
gåva från Silvanum

hade nämligen bidragit med 
en av örnarna.

– Det är en ung hane som 
jag hittade död vid järnvä-
gen i Valbo nyårsaftonen 
1999. Det visade sig först att 
man som privatperson inte 
fick ha den hemma och po-
liserna tog den med sig som 
"kronans vilt".

Efter diverse förhandlande 
med naturvårdsverket tilläts 
en placering på Silvanum.

PLACERINGEN OKLAR

I och med 
skogsmuse-
ets kon-
kurs in-
l e d -

N-institutionens samling av 
uppstoppade djur utökas. 
Detta sedan skogsstyrelsen 
beslutat tillåta konkursförval-
taren för Silvanum att skänka 
sju djur till Högskolan.

När skogsmuseet Silvanum 
gick i konkurs efter fyra 
decenniers verksamhet stod 
förvaltaren där med ett antal 
uppstoppade djur, däribland 
ett lodjur och två örnar. Då 
bägge arterna är fridlysta rå-
der förbud mot försäljning. 
Detta för att i någon mån 
hindra svart handel.

Enligt lagen tillhörde allt-
så djuren staten och skulle 
därmed fraktas till naturhis-
toriska riksmuseet Frescati i 
Stockholm.

FÖRBJUDET BEHÅLLA

En som ville annorlun-
da var Tage Kling-
berg, skogsmän-
niska och 
lärare vid 
H i G . 
Han 

des en diger brev-
växling mellan 

konkursför-
v a l t a r e n 
A h l f o r d 
Advokat-
byrå, Tage 
Klingberg 

och skogs-
s t y r e l s e n 

vilken slutli-
gen beslutade 

tillåta en gåva 
till Högskolan.

– Vi vet inte 
riktigt var de ska 

placeras, men har 
erbjudit bibliote-

ket att ställa dem i 
den nya byggnaden, 

säger N-institutio-
nens prefekt Anita 

Hussénius. Nu hand-
lar det om eftertrak-

tade djur så placeringen 
kräver eftertanke.
I gåvan ingick också tio 

tavlor med naturmotiv.

OVE WALL
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Minnesvärt och lärorikt i Tanzania

Den första forskningskonfe-
rensen för sjuksköterskor i 
Moshi, vid foten av Kiliman-
jaro i Tanzania, gästades av 
åtta lärare från HiG. De berät-
tar här om sina upplevelser:

Vi var åtta lärare, sju vid V-
institutionen och en lärare vid 
P-institutionen, som deltog i 
en konferens- och studieresa 
till Tanzania under tio dagar i 
början av november. 

Vi kom till ett varmt land 
med blommande jakaranda och 
bouganville och med otroligt 
vänliga människor. Konferen-
sen anordnades i Moshi vid 
foten av Kilimanjaro i norra 
Tanzania. 

Det var den första forsknings-
konferensen för sjuksköterskor 
någonsin i Moshi. Men vi 
gjorde också studiebesök på 
flera sjukhus och hjälporgani-
sationer.

NY FORSKNINGSENHET

Konferensen var ett resultat av 
ett forskningssamarbete mel-
lan lärare vid sjuksköterske-
utbildningen vid Kilimanjaro 
Christian Medical College, som 
tillhör Tumaini universitet i 
Moshi, Röda Korsets högskola 
i Stockholm och Institutionen 
för vårdvetenskap och social 
omsorg vid Högskolan i Gävle. 

Lärare från Röda Korsets 
högskola har deltagit i sjuk-
sköterskeutbildningen i Moshi 
under många år. Som en avslut-
ning på det forskningssamarbe-
te som gällt den kliniska utbild-
ningen fanns en vision att ordna 
en konferens för sjuksköterskor. 
Denna skulle bli en början på en 
forskningsenhet för sjuksköter-
skorna på sjukhuset. 

TRETTIOTAL MEDVERKANDE

Teman under konferensen var 
evidensbaserad omvårdnad, 
klinisk utbildning och om-
vårdnad vid HIV/AIDS. Både 
tanzaniska och svenska förelä-

sare medverkade. En av oss från 
V-institutionen, Anna Löfmark, 
beskrev ett delprojekt om hand-
ledarseminarier i Sverige och 
Tanzania. Vi andra lärare från 
Högskolan i Gävle bidrog med 
posters. Övriga svenska del-
tagare kom från Röda Korsets 
Högskola och Karolinska uni-
versitetssjukhuset i Stockholm, 
sammanlagt ett trettiotal.

ENORMT INTRESSE

Deltagandet i en konferens i 
Tanzania skiljde sig från vad 
man kan uppleva på konfe-
renser i Sverige. Det fanns ett 
enormt intresse för att ta del 
av nya kunskaper, man ställde 
många frågor och i pauserna 
skapades direkt en varm och 
öppen kontakt. 

Det första uppehållet på resan 
gjordes i Dar es Salaam, där vi 
besökte det största undervis-
ningssjukhuset, Muhimbili 
National Hospital med 1 300 
bäddar och med ett hundratal 
överbeläggningar för det mesta. 
Då räcker inte sängarna till, 
men madrasser finns att tillgå. 
Vi gjorde också ett besök på 
Frälsningsarméns verksamhet 
för utvecklingsstörda barn och 
en mottagning för prostituerade 
kvinnor med AIDS. 

GUDSTJÄNST PÅ SWAHILI

Andra oförglömliga upplevel-
ser var att delta i gudstjänst där 
språket är swahili och med fan-
tastiskt vacker körmusik. Vi fick 
också vara med om en ”gradua-
tion” i sjukhusets trädgård, en 
högtid med akademisk klädsel 
av bästa engelska utformning 
i den 30-gradiga värmen. Det 
var den avslutande ceremonin 
för arbetsterapeuter, läkare och 
sjuksköterskor som under året 
blivit klara med sina studier vid 
universitetet. 

Vi hoppas alla att vi skall få 
möjlighet att resa till Tanzania 
igen. Det finns planer på en ny 
konferens om två år.

DE ÅTTA RESANDE LÄRARNA VAR: LISBETH CLAESON, MARIANNE 
HILLSTRÖM, ANNA LÖFMARK, DAGNY MELANDER, BARBRO 
NORMAN, BARBRO SUNDELÖF, EVA WREGE SAMT INGRID WÅG-
BERG. FOTON AV DELTAGARNA.
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"Hur ska vi ställa oss till distansavhoppen?"
”Hur ska vi förhålla oss till 
det faktum att genomström-
ningen är lägre i distansut-
bildning än i campusförlagd 
utbildning?”

Detta var temat när Pedagogiska 
rådet och Learning Center den 
11 november 2004 bjöd in till 
ett seminarium kring temat. 

Sara Dahlström inledde med 
att kort berätta om sin magis-
teruppsats och projektrapport. 
Jan Grenholm och Per-Arne 
Wikström berättade om sina er-
farenheter av distansutbildning. 
I fem grupper fick deltagarna 
sedan diskutera dagens tema. 
Diskussionerna var livliga och 
dynamiska. Ämnet väcker olika 
åsikter, och erfarenheterna är 
vitt skilda. 

Vad distansutbildning egent-
ligen är var en sak som disku-

terades. Är det till exempel dis-
tans om det ingår träffar? Flera 
grupper lyfte fram studentens 
förväntningar. Det är till ex-
empel viktigt att studenterna 
förstår att även distansstudier 
tar tid. Felaktiga förväntningar 
ger missnöjda studenter. Vems 
är felet? 

GRUPPBILDNING VIKTIGT

Gruppkänslan och den sociala 
aspekten lyftes också fram som 
något viktigt. Det är angeläget 
att uppmuntra till gruppbild-
ning. Kursansvariga måste ta 
sin distanskurs på allvar, enga-
gera sig och inte sköta den med 
vänsterhanden. 

Vissa lärare upplever ett mot-
stånd mot distansutbildning. 
Lärare behöver dock mer resur-
ser. Det är exempelvis inte alltid 

läraren har tid att utforma mate-
rial för webb eller webbföreläs-
ningar. Vikten av att tekniken 
fungerar gick heller inte att ta 
miste på i gruppdiskussionerna. 
Antalet telebildsalar kan ibland 
ses som en begränsning då de 
anses vara för få. Vid vilken 
tidpunkt studenterna hoppar 
av ansågs vara en viktig faktor 
och fler undersökningar kring 
detta önskades. Visar det sig att 
avhoppen alltid sker i början av 
en kurs, måste vi kanske accep-
tera dessa. 

VÄNTA MED REGISTRERING?

Ett förslag är att vänta med 
att registrera studenterna tills 
första examinationsuppgiften 
är gjord. Studenterna anser inte 
alltid att de har hoppat av då de 
kanske läser för nöjes skull och 

inte bryr sig om tentamen eller 
poäng.

Lena Nordesjö avrundade se-
minariet med att lyfta frågorna: 
Vems problem är avhoppen? 
Kanske bör vi ta reda på vem 
distansstudenten är och anpassa 
distansutbildningen efter denne 
och inte tvärtom?

Totalt deltog 36 personer i 
seminariet. 
Tack allihop för att ni kom 

och delade med er av era 
erfarenheter! Utförligare do-
kumentation från seminariet 
kommer att finnas på Learning 
Centers och Pedagogiska rådets 
hemsida.

Nya Exjobbsdagen lyckad – trots få studenter 

Studenterna kunde ha varit 
fler och antalet företag likaså. 
Trots detta blev Exjobbsda-
gen den 17 november i Valhall 
en rätt lyckad tillställning. En 
hel del kontakter knöts och 
representanterna från de 
olika kommunerna tyckte det 
var roligt att få göra något 
tillsammans. 

Det här var första gången som 
kommunerna i regionen gick 
ihop om en gemensam dag. 
En dag som fokuserade på exa-
mensarbeten och uppsatser.

– Det känns väldigt bra att 
få koncentrera sig på en sak till 
skillnad från Veckans kommun 
där vi marknadsför oss som 
kommun också. Roligt är också 
att vi är här tillsammans från 
hela länet, säger Maria Sellberg, 
högskolenod i Ljusdal.  

I Valhall fanns företag från 
regionen på plats. Studenter på 

jakt efter examensarbete hade 
ett helt smörgåsbord av exjobb 
att välja från. I två föreläsnings-
salar pågick seminarier under 
dagen som både studenter och 
företag kunde besöka – somliga 
mer välbesökta än andra. 

– Företaget vi hade med 
oss upplevde dagen som en 
fullträff. Han tog själv kontakt 
med ansvarig lärare för den 
utbildning som var intressant 
för hans företag. De kommer 
att inleda ett samarbete inom 
3D-ritningar, berättar Maria 
Sellberg.

FORTSATTA KONTAKTER

Syftet med dagen var att visa 
upp exjobben i regionen, men 
en sådan här dag får självklart 
en del synergieffekter.

– Vårt företag fick även jätte-
bra kontakt med ett företag från 
Söderhamn. Det företaget hade 

precis det vårt företag letat efter 
för att kunna utvecklas. Så det 
blir fortsatt kontakt även där, 
säger Maria Sellberg.

Tanken är att Exjobbsdagen 
ska vara årligt återkommande 
och inför nästa år finns en hel MARIA ÅSTRAND SWENNEKE 

del friska idéer. Har du som 
läsare också en bra idé om hur 
vi kan utveckla dagen är du 
hjärtligt välkommen att höra av 
dig till Kontakttorget.

Exjobbsdagen har ersatt "Veckans kommun" som anses ha tjänat ut i år. 
Förhoppningen är att inte bara öka kontakten mellan studenter och företag 
utan även mellan företag och företag. Foto: Maria Åstrand Swenneke

/PEDAGOGISKA RÅDET OCH 
LEARNING CENTER
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"Bygg bort skolans barriärer" anser Tony Björklund
Perspektiv på arbetet som 
idé:

Stora massor egendomslösa 
övergav det osjälvständiga livet 
hos bonden för en penning-
ekonomi där man kunde köpa 
varor och fritid. Egenmakten 
visade sig vara en chimär, man 
bytte till ny vanmakt. Men 
industrialismen var dynamisk, 
arbetssäljarna organiserade sig 
till makt och tvingade köparna 
till motsvarande. Det partsorga-
niserade produktionssamhället 
objektifierade arbetet, speciali-
serade och fragmentiserade det. 
Den enskilde var en alienerad 
kugge i en institutionaliserad, 
hierarkisk ordning, med person-
ligt syfte att försörja sin familj.

I industrialismens senare fas, 
efter andra världskriget, byttes 
perspektivet från maskinen och 
tekniken som medel till att sna-
rare bli målet, till exempel pla-
cerades hus i bostadsområden 
efter kranbanornas, inte de bo-
endes, behov. Reaktionen kom 
i form av den individualistiska 

postmodernismen.

ROLIGT, RÖRLIGT OCH ÖPPET

Den norske samhällsdebattö-
ren Ingebrigt Steen Jensen (se 
fotnot 1) säger att de anställdas 
kapacitet nyttjas till mindre än 
10 procent därför att det inte är 
roligt att arbeta. I ett lustfyllt ar-
bete kan man själv kontrollera 
och styra sina uppgifter och få 
stöd för sin verksamhetslust 
från ledningen. Mening är det 
yttersta vi söker i våra liv. Det 
är ett allvar som utvecklas bäst 
i leken. Vår intellektuella kraft 
är också som störst i det sociala 
samspelet. Kontroll uppifrån 
lägger en kall hand över vår 
mänskliga förmåga.

Ett annat nyckelord i aktuell 
forskning och utveckling är rör-
lighet. Fasta strukturer hämmar 
potentialen i en organisation, 
den behöver ständigt förändras. 
Inte som romaren skrev att när 
en organisation äntligen fung-
erar ska den omorganiseras. 

Härskartekniken söndring är 
inte helt övergiven när ledning-
ens kontroll får hämma kreativi-
teten. Motsatsen är ett ständigt 
lärande och självorganiserande, 
inte efter en given eller över-
enskommen mall utan efter de 
olika människor som verkar 
i den. Nya idéer bör ständigt 
prövas i organisationen för att 
förkastas eller föras vidare.

ÖPPNA KANALER NÖDVÄNDIGA

Den nya arbetsplatsen kräver 
givetvis full öppenhet, både 
inom organisationen själv och 
utåt mot kunder och andra 
inblandade. En sluten organi-
sation missar både information 
och kreativitet, den tar inte 
emot och den kommunicerar 
långsamt. Marknaden och hela 
omvärlden är så föränderlig att 
öppna kanaler är nödvändiga. I 
möten, både personliga och vir-
tuella, sprids informationen och 
omsätts i nya idéer. Detta ställer 
krav på arbetsplatsens utform-

ning, både synlighet och närhet, 
kompletterat med möjligheter 
till avskildhet. Men arbetande 
och tänkande människor är bra 
på att markera sin tillgänglighet 
med mycket mer sofistikerade 
signaler än bara en öppen eller 
stängd dörr. 

DEN VERKSAMMA ARBETSPLATSEN

Bland alla rapporter om den nya, 
öppna, rörliga och anpassbara 
arbetsplatsen är kanske MITs 
Agile Workplace, supporting 
people and their work (Se fotnot 
2) från 2001 den mest allsidiga. 
Agile kan översättas rörlig, 
anpassbar, men ordet kommer 
från latinets agere, som betyder 
agera, verka. Jag tycker att den 
verksamma arbetsplatsen är den 
rätta betydelsen, verksam i dub-
bel mening. 

Då arbetsplatsen är utfor-
mad efter arbetet genom att 
arbetsgivarens kontroll ersätts 
av uppmuntran blir den mycket 
effektivare. Då är den öppen, 
rörlig, rolig och arbetets en del 
av livsprojektet (se fotnot 3). 

Det är inte bara lärare och fors-
kare som jobbbar på högskolan. 
Det mesta arbetet görs ändå av 
studenterna. Men skolan är full 
av barriärer. Arbetsplatserna 
är rent fysiskt oerhört fastlåsta 
och slutna. Det medför tröghet 
vid förändringar och att de som 
för tillfället i undervisning eller 
forskning verkar tillsammans inte 
gör det rent fysiskt. Det är vid det 
otvungna samtalet, de oplanerade 
kontakterna som idéer skapas och 
utvecklingen tar språng.

Förslaget visar en fysisk omorga-
nisation som inriktas på möjlig-
heter till samverkan i projekt: 
kurser, studier, forskning, program. 
Tanken är att det ska vara normalt 
att byta arbetsyta kanske ett par 
gånger varje period. Inloggning 
kan ske varsomhelst för alla, även 
studenter som får möjlighet att sitta 
med grupparbete eller i samtal med 
de anställda vid sitt kursprojekt. 
Hyllor ersätts av ett antal rullbara 
skåp per anställd, de kan lätt flyttas 
och förvaras mer eller mindre nära 
varje tillfällig arbetsyta. Det ger 
kreativa och sociala möjligheter, 
självkontroll och engagemang. Den 
fysiska rörligheten kontrolleras av 
varje anställd, av varje grupp och 
arbetslag.

Fotnoter:
1. Ingebrigt Steen Jensen Ona 
Fyr – för dig som vill lyckas till-
sammans med andra, refererad i 
DN 04-08-07 s. 8

2. The Agile Workplace: A 
Research Partnership Beetween 
Gartner, MIT and 22 Industri 
Sponsors: Supporting People 
and Their Work. Dec 2001

3. Langborg/Westlund Gör din 
grej: Hur du skapar jobbet 
som passar livet – istället för 
tvärtom  Project People Stock-
holm 2000

TONY BJÖRKLUND

ARKITEKT, LÄRARE OCH F.D.
HUVUDSKYDDSOMBUD

(Tony medverkar f n i Lars 
Steiners kurs Fastighetsstra-
tegier och arbetsplatsutform-
ning.)
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I anslutning till konferensen 
visade studenter från program-
met Kreativ Programmering ex-
empel på genomförda arbeten. 
Konferensdeltagarna erbjöds 
även möjligheten att bli 3D-
skannade av personal från GIS-
institutet. En demonstration av 
HiG och projektet 3DVISKOM:
s nyetablerade Virtual Reality-
labb genomfördes.

UTVALDA GYMNASIESKOLOR

Konferensen var öppen för, 
förutom anmälda datorgrafi-
kentusiaster, alla studenter på 
Högskolan i Gävle. Även elever 
från utvalda gymnasieskolor 
med IT-inriktade program i 
Gävle, Sandviken och Uppsala 
var speciellt inbjudna. Detta 
bland annat för att informera 
dem om våra datautbildningar, 
erbjuda eleverna tillfälle att 

Tack vare engagemanget från 
Dataavdelningens två aktiva 
ledamöter i SIGRAD-styrel-
sen fick Högskolan i Gävle 
i år, den 24-25 november, 
stå som värd för The Annual 
Conference of the Swedish 
Computer Graphics Asso-
ciation, SIGRAD2004. 

SIGRAD är den svenska fören-
ingen för grafisk databehand-
ling. Den grundades 1976 och 
har syftet att vara en mötespunkt 
för alla som är intresserade av 
datorgrafik och angränsande 
områden, inom såväl näringsliv 
som offentlig sektor.

Temat för årets konferens var 
Visualisering av vår miljö, ett 
tema med stor betydelse och ak-
tualitet för vår region med fokus 
på skog, 3D-visualisering, GIS-
teknologi och kartor. 

Konferensen var öppen även 
för bidrag från övriga fält inom 
datorgrafikområdet. 

VISUALISERADE VÄDER

Konferensen hade tre speciellt 
inbjudna talare. Huvudtalare 
var Professor Oliver Deussen 
från universitetet i Konstanz 
i Tyskland, en framstående 
internationell forskare inom da-
torgrafikområdet, specialiserad 
på simulering och rendering av 
växter och landskap. 

Tomas Landelius från SMHI 
höll ett föredrag där han berät-
tade om hur SMHI visualiserar 
väder och klimatförhållanden 
med hjälp av datorgrafik. 

SPETSKOMPETENS HOS HIG

Professor Ken Museth, ITN, 
Linköpings universitet berät-
tade om sin forskning, vilken 
handlar om utveckling av 
metoderna som används vid 
3D-visualisering. Dessutom 
presenterades annan forskning 
inom datorgrafikområdet under 
de båda dagarna. Högskolan i 
Gävle med sin spetskompetens 
inom området var representerad 
i ett flertal av de publicerade 
bidragen.

Trotjänare firades på Stora Vall

Vid en ceremoni i Stora Vall firades torsdagen den 25 november HiG-medarbetare som antingen blivit pensionärer 
eller gjort sig förtjänta av kristallvas eller guldklocka för nit och redlighet. De som firades är från vänster Ulla 
Westerberg, Inger Engsjö, Per Wessling, Birgit Sandqvist, Hans Allan Löfberg, Christina Tellgren, Bengt Rystedt, 
Irene Ljunggren, Majken Rahm och Margaretha Marklund. Majken och Margaretha arbetar vid Belastningsskade-
centrum i Umeå.

Nationell mässa i datorgrafik på HiG
träffa och ställa frågor till våra 
högskolestudenter samt att ge 
dem en liten inblick i forsk-
nings- och högskolevärlden.  

LUNDS UNIVERSITET NÄSTA

I anslutning till SIGRAD2004 
anordnades ett bland gästerna 
uppskattat kvällsevenemang 
vid Konstcentrum i Gävle. Här 
bjöds deltagarna på en vege-
tarisk buffé, underhållning av 
varitégruppen Vazir varité och 
en "DIGITAL ARTNIGHT" 
med speciellt inbjudna konstnä-
rer, vilka alla arbetar i digitala 
tekniker. 

En kort summeringen av 
SIGRAD2004 är att det var två 
mycket intressanta och givande 
dagar samt en underhållande 
kväll.

ANN-KRISTIN FORSBERG

Gratis 
hockey!

Lördagen den 5 febru-
ari 2005 är Högskolan 
matchvärd då Brynäs 
IF möter Södertälje SK. 
Gratis inträde för all  
personal med familjer! 
Matchstart kl 15.00. 
Mer information kom-
mer efter helgerna. 

Nästa års SIGRAD-konfe-
rens kommer att anordnas 
vid Lunds universitet med 
temat mobil datorgrafik. 
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Finlands Sverigeambassadör beökte HiG
Endast ett tiotal nyfikna kom 
till träffen med den finländ-
ske Sverigeambassadören  
Pertti Torstilla i campusres-
taurangen den 23 november. 
Ambassadören höll då ett kort 
föredrag med titeln ”Sverige 
och Finland – viktiga för var-
andra i dagens Europa”

"Finlands sak är vår" löd 
ropet 1939 i Sverige när Sov-
jetunionen utan krigsförklaring 
skickade in sina trupper i grann-
landet. Kriget pågick i drygt tre 
månader.

Finska vinterkriget är sedan 
dess ett välkänt begrepp. Men 
faktum är att fortsättningskriget 
pågick i tre år, men är i stort sett 
okänt för gemene svensk.

MYCKET GEMENSAMT

Denna okunskap om Finland 
gäller i flera plan, menade am-
bassadören inför blott ett tiotal 
studenter och lärare. Pertti Tor-
stilla drar sitt strå till stacken 
genom talrika resor runt om i 
Sverige och träffar med män-
niskor i flera samhällsskikt.

Han påpekade att länderna 
har mer gemensamt än vad man 
kan tro.

Som exempel nämnde han 
att finska företag sysselsätter 
60 000 människor i Sverige 
och att 800 000 svenska kokar 
sitt morgonkaffe med elektrici-
tet från Finland. 

– Bägge länderna är också 
alliansfria. Men skillnaden 
är att man i Sverige avskaffar 
försvaret och den allmänna 

värnplikten. Det gör vi inte i 
Finland, som alltid har varit det 
utsatta landet i jämförelse.

– För att ta reda på varför det 
är så är det bara att titta på kar-
tan, klargjorde han.

Språket är dock något som 
faller ut till Finlands fördel. 
Den officiella tvåspråkigheten 
är värdefull i dagens globala 

samhälle och inte heller till 
nackdel inom landet, hävdade 
Pertti Torstila. 

Torstilas tes är att Sverige och 
Finland har mycket att vinna ge-
nom samarbete i den europeiska 
gemensamheten. 

OVE WALL

– Sverige och Finland har mycket att vinna på att samarbeta i den europeiska gemenskapen, sade ambassadör 
Pertti Torstila när han besökte Högskolan 23 november.

Stipendiesumman vid HiG 
har stadigt ökat de senaste 
åren. Förra året uppgick den 
till trekvarts miljon kronor. 

Två nya stipendier finns. Det 
ena delades ut för första gången 
i våras och donator är Nya Stif-
telsen Gefle Dagblad.

Det går till forskare och 
forskarstuderande inom utbild-
ningsprogrammet ”Politik och 
medier”. 

Det andra stipendiet kommer 
från Vårdförbundet Gävleborg 
som numera även finns på D-

nivå inom ämnesområdet Om-
vårdnadsvetenskap. Stipendiet 
delas ut efter årsskiftet.

De stora stipendierna ligger 
på forskarsidan. Forskare och 
forskarstuderande på högsko-
lan kan söka stipendier upp till 
50 000 kronor medan beloppet 
för studenter som går grundut-
bildning ligger m e l l a n 
4 000  och 25 000 kronor.

Den 1 december delades inte 
mindre än åtta stipendier ut i 
samband med Futurumdagen. 

Odd Fellowlogens nr 52:
s stipendium gick till Gabriel 

Två nya stipendier

Wingård, Stora Enso stipen-
dierade Maria Carendi medan 
SIF Gävleborg hade utsett sex 
mottagare, nämligen Christian 
Baglien, Jonatan Nyberg, Suza-

na Velevska, Anette Lindström, 
Leila Custovic och Chatarina 
Berglund.  

Suzana Velevska och Anette Lindström mottog SIF:s stipendium.

CAROL CHEN
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Nya utbytesstudenter 
– många från Asien
På höstkanten kommer stu-
denter från Sydafrika för att 
studera konst och ekonomi. 
Från Kina ligger intresset 
inom industriell ekonomi och 
Mastersprogrammet lockar 
studenter från Peru.   

På Internationella sekreta-
riatet är det fullt upp vid den 
här tiden av året. Förberedelser 
inför en ny termin pågår och 
introduktionen för de nya utby-
tesstundtenerna planeras. 

FÄRRE PÅ VÅREN

En ny grupp kommer lagom 
till vårterminens start. De in-
ternationella studenterna har 
ökat genom åren inte minst 
beroende på att studenter från 
utvecklingsländerna visat allt 
större intresse för elektronik 
och telekommunikation. Under 
höstterminen 2004 var antalet 
internationella studenter 106 
och i dagsläget finns 41 sökande 
till vårterminen som alltid bru-
kar uppvisa färre studenter. 

Utbytesstudenter kan komma 
via det europeiska Erasmus-

programmet eller via den 
SIDA- finansierade Linnaeus-
Palme-programmet som har till 
syfte att ge studenter från ut-
vecklingsländer möjligheten att 
läsa en termin. Studenter som 
på egen hand kommer hit, kal-
las för ”freemovers”. Kurserna 
Outdoor Education och Scandi-
navian Studies är öppna för alla 
internationella studenter. 

ANTAGNING NÖDVÄNDIG

Ytterligare ett trettiotal har sökt 
till Mastersprogrammet inom 
elektronik eller telekommunika-
tion från bland annat Indien och 
Libanon, men hur många som 
kommer beror på möjligheterna 
att få visum. Ett antagningsbe-
sked är ett nödvändigt villkor 
för att få ett studentvisum.    

Ett land där tekniken utveck-
las fort just nu är Indien och 
många studenter söker just hit 
för att få en Mastersexamen 
inom elektronik eller telekom-
munikation. 

CAROL CHEN

Förståndigt arbete gav miljöpris till Kaisu

Kaisu Sammalisto, vicerektor 
för miljö, har tilldelats Uppsala 
stifts miljöpris 2004.

Motiveringen är följande:
”Hon har varit den dri-
vande kraften bakom det 
arbete som i september 
2004 ledde fram till att 
högskolan i Gävle blev 
miljöcertifierad enligt ISO 
14001. Genom att förstå 
vikten av att bedriva om-
fattande miljöarbete på en 
högskola har Kaisu Sam-
malisto bidragit till att 

tusentals studenter varje 
år ges möjligheten att på 
ett naturligt sätt inkludera 
frågor om miljö och håll-
bar utveckling i det dagliga 
och framtida vardags- och 
arbetslivet.”

I och med miljöcertifieringen 
och miljöpriset har HiG fått 
uppmärksamhet från andra 
högskolor och universitet, även 
internationellt.

- Det är bra för marknads-
föringen vilket också är en del 
av tanken med certifieringspro-
jektet.

Kaisu tycker att priset är en 
mycket glad överraskning efter 
ett mångårigt arbete och enga-
gemang.

Kaisu säger att resan till certi-
fieringen gick mycket snabbare 
än hon någonsin vågade hoppas, 
och den var inte lika tuff som 
hon hade väntat sig eftersom så 
många har engagerat sig i pro-
cessen. Trots det tog det mycket 
på krafterna och krävde en hel 
del ”blod, svett och tårar”.

CAROL CHEN

Vuli hoppas att han 
vänjer sig vid kylan
Vulindlela Nyoni kom till 
Gävle från Sydafrika en lör-
dag i slutet av november för 
tre veckors arbetsbyte. 
– Det händer att det är kallt 
hemma också, men inte så 
här, säger han.

Vuli, som han kallas, är 28 år 
och lärare i grafiska trycktekni-
ker vid Centre of Visual Arts, 
University of Natal i Sydafrika. 
Han har genom Linneaus-Palm-
eprogrammet fått möjligheten 
att under tre veckor arbeta som 

gästlärare vid Hög-
skolan i Gävle. 

Intrycken av un-
dervisningssituatio-
nen är vid tiden för 
denna intervju få. 

– Men en skillnad 
är att i Sydafrika 
handlar det mycket 
om att undervisa oli-
ka tekniker medan 
det är mer inriktat 
på kreativitet här i 
Sverige. 

Linneaus-Palm-
eprogrammet är 
femårigt. Vulis 
universitet har ett 
liknande avtal med 

ett universitet i Japan.
– Vi lärare turas om att resa 

ut. Jag hoppas att det snart blir 
min tur att resa dit också. Man 
lär sig mycket.

OVE WALL

Vuli Nyoni från Sydafrika arbetar i tre veckor 
vid Högskolan i Gväle och hoppas att få komma 
även till Japan.

Han har sett att vissa männis-
kor kan hugga hål i isen för ett 
snabbdopp, men har svårt att se 
skönheten i det.

– Men jag kanske vänjer 
mig.
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Per finns när studenterna behöver det
På höstkanten 2000 kom 
Per Johansson till Gävle från 
Skåne. Med lång erfarenhet 
inom pedagogiken i bagaget 
fick han idén att kombinera 
det i livsåskådningssam-
manhang och blev anställd av 
Tomas församling. Nu arbetar 
han också som studentpräst 
på Högskolan i Gävle.  

För att göra sig kända arbetar 
Per och hans kollega, pastor 
Lennart Thorsell, mycket med 
olika arrangemang som per-
sonal- och studentfika samt 
samverkan med studentkåren. 
De har även utställningar, en 
av dem heter ”Sinnesro” och 
handlar om reflektioner och 
eftertanke. 

Meningen är ett arrangemang 
som återkommer årligen. I skri-

vande stund är det mest aktuella 
arrangemanget World Aids Day 
den 1 december, där Per tillsam-
mans med Anita Larsson från 
Studenthälsan hade en utställ-
ning i Valhall och på Campus. 
Meningen med det är att upp-
märksamma Aids-dilemmat och 
väcka tankar kring ämnet. 

De arbetar också mycket 
med alkoholfrågan tillsammans 
med Studenthälsan. De har en 

mycket bra samverkan med 
Studentkåren med exempelvis 
utbildning av alla nya student-
faddrar i etik. De tar upp frågor 
som var gränserna vid nollning 
går och hur man hanterar någon 
som inte riktigt klarar de på-
frestningar nya studenter kan 
råka ut för. 

Tillsammans med Studentkå-
ren försöker de hitta nya vägar 
att engagera studenter i saker 
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Kulturstudier i Sverige
Nationell forskarkonferens i 
Norrköping 13-15 juni 2005

Cultural studies är ett internationellt uppmärksammat 
och växande fält där man anlägger kritiska kultur-
perspektiv på samspelet mellan mening, makt och 
identitet. Globaliseringen av detta fält har dragit in en 
rad nya riktningar, däribland Sveriges unika riktningar 
för tvärvetenskaplig kulturforskning som gripit sig an 
samtidens aktuella kulturprocesser. 

Konferensen, den första i sitt slag i Sverige, behandlar 
områden som: minne, medier, litteratur, visuell kultur, 
feminism, diaspora, popularisering och politisering av 
vetenskap, urbanitet, omtvistade rumsligheter, utbildning, 
upplevelseindustri, religion, tillit, reproduktionskulturer, 
mat, mode och idrott.

Förutom sessioner för papers hålls en serie plenarföreläs-
ningar och diskussioner med en mängd forskare. 

som kanske inte ligger i tiden 
men som behöver lyftas fram 
för att locka studenterna till att 
bli nyfikna och intresserade. Det 
kan röra sig om ämnen så som 
kårval och utbildningsfrågor. 

LÄR KÄNNA KULTURERNA

Syftet med så kallade ”perso-
nalfika” och ”studentfika” är att 
lära känna de olika kulturerna 
på de olika institutionerna. En 
möjlighet att leda folk vidare 
kan exempelvis vara att erbjuda 
forum och aktuella föreläsning-
ar samt informera om vad som 
händer i Gävle inom kyrkliga 
sammanhang. 

Higkyrkan ger även studenter 
möjligheten att konfirmera sig 
och första gången detta hände 
var i november 2004. Skulle 
intresset för dop finnas ger Per 
och Lennart råd på vägen.    

Studentprästerna ingår i 
högskolans krisbereskapsut-
bildning. 

Studenterna kan vända sig till 

prästerna för stödsamtal om de 
har förlorat någon anhörig om 
något annat upprivande hänt. 
De försöker då och då även att 
hjälpa studenter som är på väg 
att misslyckas med sina studier 
och är inte främmande för att 
uppmuntra studenter till föränd-
ringar, att våga ta chanser. 

Hjälp får även de studenter 
som känner sig ensamma och 
isolerade. Många utbytesstu-
denter söker sig till studentpräs-
terna för att få hjälp och stöd. 

– Kommer man från ett land 
med helt andra värderingar kan 
personliga konflikter uppstå. 

Prästerna är även engagerade 
i undervisning genom att de 
håller en etikföreläsning inom 
Kaisu Sammalistos miljökurs. 
Per deltar även aktivt i sjukskö-
terskeprogrammet, i vad som 
kallas Livsvandringen. 

Många studenter idag har 
en form av framtidsoro. De är 
oroliga över vad som kommer 
att hända med livet efter tiden 
på högskolan. 

Många oroar sig för att inte 
kunna få ett arbete i Gävle och 
därmed inte ha någon möjlighet 
att kunna bo kvar här. 

HANDLAR OM MOGNAD

I Livsvandringen får studen-
terna göra varsin ”Livsbok” där 
de får skriva om sina framtids-
utsikter. 

– Det handlar om mänsklig 
mognad, hur det är att bli vuxen, 
säger Per. 

Han anser att god kunskap 
inte bara innebär att gå en ut-
bildning och ta en examen på 

högskolan. l
– God kunskap kommer från 

att integrera sin personlighet 
och att uttrycka sina åsikter i 
grupp. 

Livsvandringen är en viktig 
del för Per då det påverkar ut-
vecklingen i hans arbete. 

– Jag får ta del av studen-
ters tankar och uppleva deras 
erfarenheter. Det är för mig 
lärorikt. 

Förstaårsstudenten Dennisse Perry tar för sig i kondomhinken under Word 
Aids Day den första december då Per Johansson samsades med utställarna 
under Futurumdagen utanför Valhall.

CAROL CHEN

PRAKTIKANT

Högre Ekonomiskt 
Seminarium 

är ett forum för dialoger kring ekonomi i bred bemärkelse. 
Seminariet är öppet för forskare, doktorander och lärare 
och avhandlar artiklar och böcker eller förlagor till dessa. 
Seminariematerial trycks i HES-serien en vecka före semi-
narietillfället och katalogiseras därefter i kansliet. Semina-
rier anslås på anslagstavlan på plan 2 och via e-post.

Högre Ekonomiskt Seminarium (HES) på Ekonomiska 
institutionen vid Högskolan i Gävle är förlagda till följande 
tillfällen den närmaste tiden.

Jonas Kågström, Doktorand, Sveriges 
Lantbruksuniversitet/E-inst. Vid Högskolan i Gävle

”Waste Management” Opponent: Meddelas senare
Tisdagen den 15 februari 2005, kl. 10.00-12.00

Plats: 32:208

Tisdagen den 1 mars 2005 – ännu vakant

Dr Akmal Hyder, Docent E-inst. HiG
”Conceptual paper om Allianser i Små företag” Oppo-

nent: Meddelas senare. Tisdagen den 15 mars 2005, kl. 
10.00-12.00 Plats: 51:324

Sessionerna tar emot förslag på papers fram till 31 januari. 
Registrering med eller utan paper från och med 31 januari.

Mer information www.acsis.liu.se
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B SVERIGE

Porto 
betalt

"Vi röjer väl inte förrän i morgon…"
Festen tog slut och 

städningen fick bero 
till följande dag. Men 

ingen behövde städa. Under 
natten rasade taket in. 

Campus vilar på en hemlighet. 
Idén föddes sakta och överty-
gade till slut så mycket att den 
presenterades för regements-
chefen. Kunde man inte tänka 
sig att göra om den oanvända 
jordkällaren bakom C-kasernen 
till en liten festlokal?

Jo, det kunde nog vara en 
trevlig idé. Bord och stolar och 
en bardisk flyttades in och som 
kronan på verket jagades fukten 
och kylan ut med en kraftfull 
kamin.

Där i underjorden träffades 
man över en öl efter arbets-
veckan och där hölls även en 
och annan liten intern fest.

Städningen lät man bero till 
påföljande dag. Så även den 
sista gången. 

Men ingen behövde städa. På 
måndagsmorgonen visade det 
sig att taket rasat in av torkan. 
Återstod bara att skotta över 
alltsamman. Sedan dessa ligger 
bord, stolar, bardisk och ett och 
annat tomt glas kvar i mörkret 
och kommer att så göra under 
överskådlig tid. 

Och jo, det är sant, under 
kullen bakom Valhall ligger 
resterna av puben kvar.

TEXT OCH TECKNING OWL

Högaktuellt ber att få önska 
en trevlig helg!


