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Exjobb i Kina 
för Sara och Åsa      
Studenterna Sara Lantz och Åsa Lindow 
tog med barnen Alice, 7, och Albin, 5, till 
det fattigaste av Kina för examensarbetet 
i företagsekonomi.

Sid. 4 och 5

Kritiken mildras 
efter samtal
Utvärderingen av landets lärarutbild-
ningar är den bästa som gjorts, sade 
utbildningsminister Leif Pagrotsky. Den 
säger också att lärarutbildningen aldrig 
varit bättre. 

Sid. 3

Magisterrätt för
medicinvetare 
Det tog ett år, men nu har Institutionen 
för vårdvetenskap och sociologi fått sin 
eftertraktade magisterrätt i Medicinsk 
vetenskap. Till sommaren hoppas man 
kunna fira den första examinationen.

Sid. 7
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exkl moms

Hur ska vi ha det med lärarutbildningen?

Det lät värre än vad det var. 
Men förbättringar av lärar-
utbildningen finns att göra 
ändå, hävdar chefen för 
dessa vid HiG, Bengt Schül-
lerqvist, efter att ha träffat 
undersökningsgruppen, uni-
versitetskanslern och flera 
ministrar.

Det var den 21 mars som 
Högskoleverket skickade ut ett 
pressmeddelande som hävdade 
att landets lärarutbildningar 
hade stora brister. Det kräv-
des att alla aktörer inklusive 
regeringen snabbt skulle sätta 
in kraftfulla åtgärder för att 
komma tillrätta med problemen. 
Uppgiften fick stort genomslag 
i media.

Utbildningen ansågs för 
slapp och utan styrsel. Studen-
terna hade för stora möjligheter 
att själva kryssa sig fram med 
resultatet att de bara behövde 
ägna sig 25-30 timmar i veckan 
åt studier.

BÄTTRE ÄN INNAN REFORMEN

I slutet av mars träffades repre-
sentanter för landets lärarut-
bildningar, kommunförbundet 
och lärarfacken samt universi-
tetskansler Sigbrit Franke och 
ministrarna Leif Pagrotsky och 
Ibrahim Baylan i Rosenbad för 
att diskutera ämnet.

Från HiG deltog Bengt Schül-
lerqvist och Carina Röjdalen.

– När bedömargruppens 
ordförande, Anders Franson, 
refererade utredningen under-
strök han istället att svensk 
lärarutbildning i dag är bättre 
än innan reformbeslutet 2000,  
säger Bengt Schüllerqvist. 

– Mitt intryck var också att 
utbildningsminister Leif Pagrot-
sky valde att ha den bilden som 
grund i diskussionen.

BEHOV AV ÅTGÄRDER

Bengt Schüllerqvist säger dock 
att man var överens om att en 

hel del kan förbättras inom 
utbildningen. Något som inte 
enbart ligger på högskolans ax-
lar. Vid konferensen betonades 
att regeringen som är ansvarig 
för att utforma regelverket, 
och kommunerna som deltar i 

utbildningens verksamhetsför-
lagda delar, också är aktörer i 
lärarutbildningen. 

– Om regeringen anser att 
vissa inslag i utbildningen skall 
vara obligatoriska bör detta 
framgå av styrdokumenten. På 
HiG är vi nöjda med samarbetet 
med regionens kommuner, det 
fungerar bättre och bättre.

FICK STÅ TILL SVARS

När Pagrotsky den 6 april be-
sökte HiG hade han fortfarande 
den hållningen när han offentligt 
diskuterade med lärarstudenter 
i Fårhallen. Men han fick ändå 
stå till svars för rubriken till sin 
artikel på DN Debatt en vecka 
tidigare, den 19 mars: "Jag ac-
cepterar inte de låga kraven på 
lärarstudenter".

– Hur tycker du att jag ska 
förklara det för min familj och 
för den rektor där jag söker 
jobb, undrade en kvinnlig 
student. 

PÅ VISSA HÅLL

– Kraven är låga på vissa håll, 
inte överallt, svarade Pagrot-
sky som i stort sett upprepade 
innehållet i debattartikeln och 
föreslog en läsning av denna 
då rubriken var lite ryckt ur sitt 
sammanhang.

Granskningen av lärarutbild-
ningarna har lovordats från 
många håll. Leif Pagrotsky sade 
att den antagligen är den bästa 
utvärdering av en reform som 
någonsin gjorts i världen.

Bengt Schüllerqvist

Utbildningsminister Leif Pagrotsky besökte Högskolan i Gävle för att diskutera landets lärarutbildningar, som fått 
en del kritik under senare tid, inte minst från Högskoleverket. För Gävles del sade han sig ha fått rapporter om att 
det fungerar bättre än på många andra håll. 

Fort. sidan 10

Glädje

Mitt skrivbord liknar mest en 
förskansning byggd av pap-
per, pärmar och publikationer 
av alla de slag. Mappar med 
ärenden, underlag som kräver 
påskrift, listor av alla schat-
teringar från superviktiga 
saker till saker att göra sedan 
(när då?) balanserar livsfarligt 
längst uppe på högarna. På 
golvet ligger andra högar med 
saker som borde arkiveras eller 
läsas. I ryggsäcken har jag ett 
antal välberesta publikationer 
som också borde läsas, fast på 
lediga stunder – när de skulle 
infalla kan man ju fråga sig, 
särskilt om man kastar en des-
perat blick i almanackan. Det 
är svårt att inte falla för fres-
telsen att bara öppna fönstren 
på vid gavel och låta vårvinden 
blåsa bort alltihop – vem skulle 
sakna det?  Jag vet att jag inte 
är ensam om att ha det så här 
– tvärtom.

I ett sådant läge kan det fin-
nas tillfälle att fråga sig var 
man hittar glädjen. Att arbetet 
innebär ett antal grannlaga och 
svåra beslut, att hitta lösningar 
på en mångfald av problem, att 
gripa sig an frågor med stort 
allvar borde ju inte innebära 
att glädjen inte skulle få plats 
samtidigt. Mitt i allt det allvar 
som bor både i det arbete jag 
har och i anledningen till att 
jag alls har det borde det fort-
farande finnas möjlighet att 
bevara glädjen.

Förklaringen till att jag funde-
rar på glädje står att finna utan-
för de fönster jag är så frestad 
att öppna. Det är äntligen vår 
– och det är svårt att inte gläd-
jas åt det. Det har varit en lång 
och omtumlande vinter. Så ni 
får avskriva denna bagatellarta-
de och föga allvarliga krönika 
som ett utslag av vårbetingat 
lättsinne. Det brukar gå över!

Och det finns mycket i arbetet 
som ger glädje. Just nu håller 

jag på att besöka de ämnes-
grupper som bjudit in mig till 
samtal. Det är oerhört roligt 
– jag lär mig så mycket – jag 
uppskattar att träffa så många 
medarbetare – jag tycker att det 
är roligt att diskutera alla de 
olika frågor som kommer upp. 
Trots att många ämnesgrupper 
vacklar under sparbeting och 
andra svårigheter finns det så 
många kreativa idéer och pro-
jekt på gång överallt. Och det 
ger hopp inför framtiden.

Vi har också nu fått resultatet 
på genomförda utvärderingar 
från Högskoleverket. Det gäller 
samverkan, internationalisering 
och ett antal ämnesutvärdering-
ar. Självklart finns det mycket 
som vi kan förbättra, men sam-
mantaget är det rolig läsning. 
Särskilt tillfredställande är det 
eftersom vi vet att det ligger 
stora ansträngningar och stora 
arbetsinsatser bakom de goda 
utvärderingarna. 

Att rusta sig inför framtiden 
är både roligt och oroligt med 
tanke på hur det ser ut i hög-
skolevärlden just nu. Den här 

veckan planerar vi för det stra-
tegimöte ledningsgruppen skall 
ha i Gimo i slutet av månaden. 
Meningen är att det skall bli 
ett avstamp inför en större och 
bredare diskussion som måste 
involvera hela högskolan. Hur 
det ska gå till återkommer jag 
till vid ett senare tillfälle.

Även när jag representerar 
högskolan ute i regionen finns 
det mycket att glädja sig åt. 
Högskolan har ett starkt stöd 
i omgivningen och det måste 
bero på att man tycker att vi 
gör ett bra arbete och att man 
tror oss om att kunna göra ett 
ännu bättre. Det är också roligt 
att lära känna en region på det 
sätt som jag fått tillfälle att 
göra. Jag kommer ju inte från 
den här delen av landet, men 
ju mer jag sett och upplevt i 
Gävleborg, desto mer uppskat-
tar jag landskapet och männis-
korna här.

Att gå i regementsparken är 
också en källa till glädje. På 
andra sidan Kungsbäcken 
finns ett bestånd av tibast som 
just nu blommar på bar kvist 
– en konst som det skulle vara 
fint att behärska! Det är lika 
spännande varje år att se om 
de finns kvar och vänta in de 
spröda lila blommorna mitt i 
en torr slänt där ingenting an-
nat kommit upp. Om man vore 
lagd åt det hållet funnes det 
säkerligen både en predikan 
och en sensmoral att hämta ur 
detta. Men jag nöjer mig med 
en strof ur en dikt i stället. Det 
går ju inte att förneka att våren 
också kan göras ansvarig för 
diverse mindre genomtänkta 
utbrott av poesi!

Våren är en glädjestorm
Ljuset bryter fram som 
vatten
Föser snö och mörker
Ner i vårens glada dike
Och strålar i kabbelekans 
ansikte

T.f. rektor Gabriella Åhmansson
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Kan bli flera...
Det fyra år gamla samarbetet 
med universitet i Kina kom-
mer att utökas. Det står klart 
sedan en liten delegation 
besökte landet och ytterli-
gare universitet visade stort 
intresse för bland annat lärar- 
och studentutbyten.

– Vi fick mycket positiva 
gensvar hos de universitet vi 
besökte. Men också på den 
svenska ambassaden, säger 
Kristina Haesert, internationella 
sekretariatet.

FÖLJA UPP OCH SKAPA NYTT

Hon besökte tillsammans med 
Ming Zhao, lärare i industriell 
ekonomi vid Institutionen för 
teknik och bygd miljö, det stora 
landet nyligen. Syftet var dels 
att följa upp och utvärdera det 
tidigare samarbetet med Beijing 
University of Technology, dels 
att knyta nya kontakter.

– Vi hälsade även på två av 
våra studenter som under våren 
gör sitt examensarbete i indu-
striell ekonomi vid Guizhou 
University i staden Guiyang i 

sydvästra Kina. 
Även Qingdao University i 

östra Kina, invid Gula Havet, 
besöktes för diskussioner om 
samarbete inom International 
business.

I Sichuan-provinsen i det inre 
av landet besökte man universi-
tetet i huvudstaden Chengdu.

För att ytterligare bredda 
möjligheterna till internatio-
nellt samarbete besökte Kris-
tina Haesert och Ming Zhao den 
svenska ambassaden i Beijing, 
där man visade stort intresse för 
kommande samarbeten. 

– Kinesiska studenter, och 
lärare, som vistats en termin vid 
HiG, träffade vi och det visade 
sig att många av dem har till-
sammans startat ett forsknings-
institut, Industrial Economic 
Engineering, IEE, efter modell 
från TB-institutionen. 

– De kan naturligtvis bli fina 
framtida kontakter för oss. Så-
dana här besök är givetvis till 
också för att hitta nya kontakter 
och nya möjligheter, säger Kris-
tina Haesert.

OVE WALL

... och det uppmärksammas
Högskoleverket har granskat 
internationaliseringsarbetet 
vid de svenska universiteten 
och högskolorna. Nyligen 
kom den första delen av rap-
porten. 

Nu kommer del två, fylld av 
goda idéer/exempel på hur man 
arbetar med internationalise-
ring. Exemplen är avsedda att 
inspirera till vidare utveckling.

Där visar det sig att Gävle 
ligger mycket långt framme vad 
gäller åskådliggjorda exempel. 

En av exempelsamlingens 
längre artiklar handlar om Kina-
samarbetet som beskrivs något i 
artikeln här bredvid.

Samarbetet med Guizhou-
universitetet är väl förankrat 
även på kommun- och pro-
vinsnivå. Svenska ambassaden 
i Beijing har fått besök och 
information som ett led i att 
göra göra utbytena smidigare 
på flera sätt. 

Utbytet gäller såväl lärare 
som studnter i bägge riktining-
arna.

Ytterligare exempel från 
Gävle som tas upp i rapporten:

Samarbete inom konstve-
tenskap och företagsekonomi 
med Sydafrika, KwaZulu-Natal. 
Är även ett samarbete mellan 
institutionerna för humaniora 
och samhällsvetenskap samt 
ekonomi.

Ambassadörskurser för 
utbytesstudenter. HiG:s studen-
ter förbereds en halv dag för att 
fungera som högskolans ambas-
sadörer utomlands.

Vid sidan av de ordinarie 
gruppmötena om internatio-
nalisering har gäster bjudits 
in och på olika sätt medverkat 
till utveckling av gruppens 
kompetens. 

Ny modell för lärare att rap-
portera sina erfarenheter efter 
hemkomsten.

Prövning av möjligheten 
till formell meritvärdering av 
lärarutbyte görs. 

Utrikes studiebesök ses 
som kompetenshöjning. 

Kulturmötesträning för 
blivande lärare. Utbildning av 
lärare sker i samarbete med en 
liknande utbildning i Madrid 
via telebild och Blackboard. 

OVE WALL

Examensjobb i Kina
De valde att göra sitt exjobb 
i Kinas fattigaste provins. I 
lägenheten finns ingen spis, 
bara en gaslåga. Ändå bor de 
lyxigt i jämförelse med de ki-
nesiska studenterna som kan 
få samsas åtta på 25 kvadrat-
meter. De längtar inte hem till 
bekvämligheten.

– Det är faktiskt bekvämare här. 
Här finns inga måsten förutom 
examensarbetet, säger Sara som 
dessutom tagit med sig sina två 
små barn, Alice och Albin, 7 
och 5 år gamla.

Sara Lantz och Åsa Lin-
dow läser företagsekonomi 
vid HiG. När det var dags för 
examensjobb valde de bort 
trygga Gävle för den fattigaste 
delen av Kina dit de tog sig med 
Sidas och Linneaus-Palmepro-
grammets hjälp. Arbetet bland 
kinesiska importföretag ska i 

förlängningen kunna göra det 
lättare för svenska företag att 
se bortom Kinas lättillgängliga 
kustregioner och även göra af-
färer med det inre av landet 
som inte har samma logistik 
och infrastruktur.

De reste iväg för femtio dagar 
sedan och aklimatiseringen har 
gått framåt. Två gånger i veckan 
får de undervisning i kinesiska, 
ett språk som inte hör till de 
enklaste. 

– Tonfallen är så noga och 
ett ord kan betyda två helt 

olika saker beroende på sam-
manhanget.

Men när det behövs finns gott 
om studenter som mer än gärna 
hjälper till mot att få möjlighet 
att prata engelska en stund.

Sara lägger till att provinsen 
är väldigt rik på minoritets-
språk. Det gör inte att vardags-
handlingarna blir lättare. 

– Som att handla grönsaker. 
De som säljer dessa kommer ju 
från byar med andra språk. 

Det är först på senare tid de 
börjat tänka på att laga mat i sitt 

eget kök trots enkelheten. 
– Annars har vi ätit i stånden 

längs gatan där människor sitter 
och lagar jättegod mat över en 
liten plåtburk med något bränn-
bart i. Maten är jättestark, men 
om man säger "no spieces" så 
går det bra för barnen också. 

En portion måltid kostar drygt 
tre kronor. Det gör uppehället 
billigt och ger pengar över till 
en och annan resa. Exempelvis 
har de besökt Shanghai. Och på 
närmare håll, tjugo minuter med 
taxi, ligger provinshuvudstaden 
Guiyang med fyra miljoner 
invånare.

LIKA SOM HEMMA

Sara tvekade om hon skulle 
ta med sig barnen, men gjorde 
det till slut. Och det har inte 
inneburit något krångel.

– De både leker och kivas här 
som hemma. På förmiddagarna 
är de på det dagis som hör till 
universitetet där vi bor. På efter-
middagarna gör vi andra saker.

OVANLIG SJÄLVSTÄNDIGHET

När Alice och Albin kommer 
ut på gatan bildas folkgrupper 
kring dem. Det beror inte bara 
på att kineserna ju faktiskt är 
rätt så många.

– Så fort man tar upp kame-
ran och fotograferar blir det 
en massa kineser på bilderna, 
säger Sara.

Men det beror kanske mest 
på att Alice och Albin skiljer 
sig mycket från de andra barnen 
genom sin självständighet. Till 
exempel kan de gå och handla 
själva vilket inte barnen där 
gör.

Även om de, som redan 
nämnts, läser kinesiska, får 
de gott om hjälp av kinesiska 
engelskstudenter med översätt-
ning. 

– De vill prata engelska så 
mycket som möjligt så de söker 
gärna upp oss för att få prata, 
berättar Sara som över huvud 
taget känner sig väl omhänder-
tagen av universitetet.

VÄRME ORDNADES FORT

– Någon värme fanns inte i 
huset när vi kom i januari och 
det var ordentligt kallt så vi blev 
tvungna att köpa elfiltar att sova 
under. Men sedan ordnades det 
hit en sorts värmeanordning 
genom universitetets försorg. 
Visserligen bara i ett rum, men 
ändå. Vi bor i en fyrarumslägen-
het och det är rena lyxen. Här 

får åtta studenter dela på 25 
kvadratmeter annars.

Det kan tilläggas att campus 
har bostäder för alla studenter 
och all personal och liknar mest 
en egen liten stad. Men Sara och 
Åsa läser inte på universitetet, 
annat än språkkursen, de bara 
bor där, och har sitt arbete på 
annat håll i staden som är av 
Gävles storlek.

Hemlängtan har åtminstone 
inte Sara haft. Alice saknar ib-
land sin kompis hemifrån. 
Annars var det mer Saras man 
Håkan som drabbades och reste 
hit och hälsade på. En resa som 
snart antagligen ska göras igen.

Till sommaren kommer Sara, 
Åsa, Alice och Albin hem till 
Sverige. Rikare på upplevelser 
men också med examensarbetet 
i väskan.

OVE WALL

Sara Lantz (t. v.) och Åsa 
Lindow gör under våren sitt 

examensarbete i företags-
ekonomi i det inre av Kina. 
Saras två barn Alice, 7, och 

Albin, 5, följde med. De 
orsakar ideligen folksamling 

under utevistelserna. Be-
kvämligheterna hemma sak-

nar ingen av dem, tvärtom är 
livet i Kina mer befriat från 

"måsten" vid sidan av exjob-
bet, säger Sara.

Foton: Privat
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Kontakttorget permanentat
Från och med april må-
nad ingår Kontakttorget 
i högskolans ordinarie 
verksamhet och är organi-
satoriskt placerat som en 
egen enhet under rektor. 
Kontakttorgets primära 
funktion är att svara för 
förmedling av kontakter 
mellan högskolan och det 
omgivande samhället.

Kontakttorget har sedan 1998 
drivits som ett projekt vid hög-
skolan med finansiell uppback-
ning från länsstyrelsen och EUs 
strukturfonder.

– Att nu Kontakttorget kan 
fortsätta som en permanent en-
het vid högskolan får ses som 
ett tydligt kvitto på att högsko-
lan tar samverkansuppgiften på 
största allvar. Fortsättningsvis 
blir det fyra personer som kom-
mer att svara för Kontakttorgets 
verksamhet och förhoppnings-

vis kan vi bli ett bra komple-
ment till den samverkan som 
sker hos lärarna, forskarna och 
studenterna trots att verksamhe-
ten bantats något sedan projekt-
tiden, säger Anders Berggren, 
samordnare vid Kontakttorget.

De personer som nu ingår i 
Kontakttorget är, förutom An-
ders Berggren,  Joakim Helm-
brant, Anna Jansson och Maria 
Åstrand Swenneke. 

Områden med fortsatt hög 
prioritet är mötesplatser av alla 

de slag (seminarier, veckans 
kommun, resande högskola 
med flera), utveckling av 
den regionala kontaktverk-
samheten, den så kallade 
nodverksamheten, mark-
nadsföring av uppdrags-
utbildning och stöd i olika 
former till studenter och 
studentföreningar.

Den som vill veta mer 
kan gå in på Kontakttor-
gets hemsida www.hig.se/
kontakttorget. 

Rehabträffar sätts i system:

Snabb återgång till jobbet är målet
Att så fort som möjligt och 
med lämplig rehabilitering 
komma tillbaka till jobbet 
efter en sjukskrivning är 
viktigt både för arbetsgi-
varen och den sjukskrivne. 
Det är orsaken till att före-
tagshälsovården, Previa, 
redan efter två veckors 
sjukfrånvaro ska kontakta 
den sjuke och diskutera 
rehabilitering.

– För den sjukskrivne gör en 
snabb återgång på deltid att 
det blir lättare att gå upp till 
full tid, säger personalchef 
Bengt Wirbäck.

Men det spelar roll även 
för arbetsgivaren då nya 
regler för det ekonomiska 
ansvaret började gälla vid 

leds med att alla chefer i maj 
går en halvdags utbildning i 
hur försäkringskassa och fö-
retagshälsovård arbetar.

Statistiken visar att sjuk-
skrivningarna vid HiG ökade 
något mellan 2003 (3,2 pro-
cent) och 2004 (3,4 procent). 

– Det är något bättre siffror 
jämfört med genomsnittet för 
landets universitet och hög-
skolor (3,6 procent för 2004), 
men vi jobbar ändå aktivt för 
att sänka dem.

Det kan tilläggas att fler 
kvinnor än män är sjuk-
skrivna. Detta tycks vara 
"normalt", men den ojämna 
fördelningen ska ändå analy-
seras vid HiG.

OVE WALL

Medicinsk vetenskap:

Examinationsrätt för magisterexamen beslutad
Den första studenten hoppas 
man kunna examinera redan 
till sommaren. Det har blivit 
möjligt efter att examinations-
rätt i Medicinsk vetenskap  har 
meddelats till V-institutionen. 
Marieann Högman, lektor vid 
avdelningen för medicinsk 
vetenskap, skriver själv:

Intresset för medicinsk veten-
skap har ökat. För att möta öns-
kemålen från sjukvården och 
få tillbaka våra studenter efter 
grundutbildningar kan vi i dag 
erbjuda en rad fristående medi-
cinska kurser. Därmed kunde vi 
också söka examinationsrätt för 
magisterexamen. Det gjorde vi i 
november 2004.

Utbildningen till sjukskö-
terska innehåller bland annat 
vårdvetenskap, pedagogik och 
medicinsk vetenskap. En natur-
lig plattform utgör det medicin-
ska vetandet och det har alltid 
intresserat studenterna. Det är 
väl därför de väljer medicinska 
kurser som fritt val och även 
därför de återkommer efter av-
slutad utbildning. 

Att kunna erbjuda en väg 
in till forskarutbildning via en 
magisterexamen i medicinsk 
vetenskap är en stor tillgång 
för Högskolan i Gävle. Men 
utan ett samarbete med Hög-
skolan Dalarna, Centrum för 
Forskning och Utveckling vid 
Uppsala universitet/Landstinget 
Gävleborg (CFUG) och Belast-
ningsskadecentrum i Umeå 
hade det inte varit möjligt. 

Vidare är det inte bara sjuk-
sköterskor som kan ges denna 
möjlighet till magisterutbild-
ning utan alla studenter med 
tidigare medicinska kurser, så 
även biomedicinska analytiker, 
sjukgymnaster och andra med 
medellånga vårdutbildningar.

I januari 2005 besöktes vi av 
de sakkunniga, professorerna 
Karin Piehl-Aulin, Örebro 
universitet, och Lars Borgqvist, 
Linköpings universitet, som 
hade ett fullspäckat program där 
de mötte Gabriella Åhmansson, 

våra olika samarbetspartners 
och några av våra studenter. 
Dessutom förhörde de mig som 
ämnesföreträdare och Anna 
Hofsten som kursansvarig för 
D-kurserna. 

Arbetet med magisterrätts-
ansökan har pågått under ett 
helt år. Ansökan blev först 
bedömd av magisterrättsnämn-
den vid Högskolan. Nämndens 
ordförande, Mikael Björling, 

senaste årsskiftet.
– Det nya är att arbetsgiva-

ren betalar sjuklönen de första 
två veckorna och därefter 15 
procent av sjuklönen. Tidigare 
betalade man de första tre veck-
orna varefter försäkringskassan 
stod för hela lönen.

Detta innebär en ökad 
kostnad för arbetsgivaren vid 
sjukskrivningar längre än två 
veckor.

Kontakten med den sjuk-
skrivne tas av Previa och 
genom samtal ska den sjuke, 
företagshälan och berörd chef 
tillsammans diskutera vad som 
bör göras. 

Rehabiliteringsträffar har 
funnit även tidigare. Men nu 
sätts de enligt Bengt Wirbäck 
mer i system. Nyordningen in-

har varit oss till stor hjälp och 
likaså har Karl-Erik Westergren 
hejat på oss. 

I februari skrev de sakkun-
niga ”Det finns goda framtida 
möjligheter för en utbildning på 
magisternivå inom medicinsk 
vetenskap för medellånga vård-
utbildningar vid HiG."

Naturligtvis hoppades vi att 
allt skulle gå i lås och startade 
därför en metodikkurs under 

hösten 2004 och nu i vår har 
studenterna fortsatt med en av-
slutande uppsatskurs för magis-
terexamen. I dag fördjupar sig 
sex studenter i forskning. 

Den första magistern hoppas 
vi kunna examinera redan till 
sommaren. 

MARIEANN HÖGMAN

Den nya magisterrätten firades av lärare och studenter när beskedet kom. Från vänster Anna Hofsten, Marieann 
Högman,  Gudmund Stintzing, Ing-Marie Larsson, Ola Dahlberg, Tarja Lidberg, Hans Högberg, Elisabet Nerpin, 
Ihsan Kasim och Vivi-Anne Rahm.

Högskolestyrelse

Effektivitet bättre än osthyvel

Sparbetinget på tre procent 
av HiG:s budgetram står fast. 
Men en effektivitetsgrupp, 
ledd av Marianne Wiktorin,  
har fått i uppdrag att försöka 
minska procentsatsen ge-
nom att hitta mer hållbara 
effektiviseringar. 

Besparingen har hittills skett 
enligt osthyvelprincipen och 
kommer så att göra även resten 
av innevarande år. 

Hur institutioner och avdel-
ningar klarat den minskade 
ramen hittills är okänt då ingen 
uppföljning ännu gjorts.

Men till kommande år, 2006, 
ska man försöka att hitta ett 
bättre sätt, som även håller för 
framtiden.

En effektiviseringsgrupp har 
tillsatts, ledd av Marianne Wik-
torin. Uppgiften är att titta på 
hur exempelvis organisations-
förändringar kan göras för att se 
om verksamheten kan hållas vid 
liv med bibehållen kvalitet, utan 
osthyvlar.

Effektiviseringsgruppens för-
slag beräknas kunna presenteras 
vid högskolestyrelsens möte i 
början av juni.

Ekonomin är som på andra 
högskolor ansträngd och det 
kan i dag inte uteslutas fler 
uppsägningar.

Genom att det kan vara svårt 
för vissa institutioner att hantera 
sina underskott har man beslutat 
om ett piska-morotsförfarande. 

– Det innebär att exempelvis 
Institutionen för vårdvetenskap 
och sociologi, som har över-
skott i sin verksamhet, får be-
hålla hälften av detta överskott. 
Samtidigt sker det motsatta, 
att institutioner som visar un-
derskott, som Institutionen för 
Matematik, Natur- och Datave-
tenskap – som drabbats mycket 
hårt av nedgången inom it-om-
rådet – får hjälp med hälften av 
underskottet.

Att rätta till det ekonomiska 
resultatet via större inkomster 
bedömdes som betydligt svå-
rare, då HiG redan utbildar fler 
än vad uppdraget anger.

Hans-Gunnar Johansson på-
pekade också att underskottet är 
ganska litet, under en procent, 
av HiG:s årliga budget och att 
siffrorna trots allt är ljusare än 
på många andra håll.

Styrelsen informerades om 

den kritik som från Högsko-
leverkets, HSV, sida riktades 
mot samtliga lärarutbildningar i 
landet. (Om detta kan du läsa på 
sidan 3 i detta nummer.)

Internationalisering, eller 
globalisering som det stundom 
kallas, står högt på HSV:s öns-
kelista över vad akademierna 
bör arbeta mer med. Styrelsen 
fick därmed en genomgång av 
aktuellt läge av internationella 
samordnaren Kristina Haesert.

Hon kunde berätta om den 
undersökning och rapport som 
HSV gjort och i vilken exem-
pelsamling Högskolan i Gävle 
förekommer i fler fall än andra. 
Om exempelsamlingen och 
mera om internationalisering 
kan du läsa på sidan 4 i detta 
nummer.

Arbetet med att rekrytera 
en professor i sociologi sattes 
igång i och med mötet. Det är 
ett arbete som kan dra ut på 
tiden, säger tillförordnad rektor 
Gabriella Åhmansson.

Rekrytering av professor i 
socialt arbete pågår redan.

Utsökt 
ironi?

Kort inlägg som svar 
på ”Reseberättelse från 
Kuba” av Ann-Katrin 
Swärd i HA nr 2-2005.

Jag vill gratulera Ann-
Katrin Swärd till hennes 
träffande beskrivning av 
friheten på Kuba i arti-
keln "Reseberättelse från 
Kuba". 

Då man något hårdra-
get kan säga att friheten 
på Kuba framför allt 
karaktäriseras av friheten 
från skräpmat är ”För mig 
var det extra befriande att 
besöka ett land som inte 
har McDonalds” en ut-
sökt ironiskt formulering, 
om än smaklös.

Jag är dock rädd att 
ironin inte nödvändigtvis 
gick fram; men Ann-Ka-
trin Swärd kanske testade 
formuleringen på några 
politiska fångar, om de 
fattade skämtet gör nog 
Högaktuellts läsare det 
också.

 DAVID SUNDGREN

N-INSTITUTIONEN
OVE WALL
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Religionsdagen:

"Bra att förlora sitt ego en aning" 

”Har du blivit en bättre män-
niska sedan du blev bud-
dist?”, frågade en åhörare.
– Nej, jag var nog rätt så bra 
innan också, svarade Claes 
Malmberg. Han var en av tre 
föreläsare vid Religionsda-
gen den 31 mars.

Allt utom gamla bilar mår bra 
av att betraktas ur olika syn-
vinklar. Så ock ämnet religion 
som fått sig tillägnat en årlig 
dag vars syfte är att fördjupa 
och putta tankarna en aning 
längre för den som vill. Dagen 
är offentlig och gratis.

I år hade man bjudit in Tuu-
likki Koivunen Bylund, dom-
prost i Uppsala, chefredaktö-
ren, författaren och debattören 
Göran Greider samt underhålla-
ren med mera Claes Malmberg. 
De har tagit sig an religionen på 
sina egna sätt. 

Detta gäller även för Tuulikki 
Koivunen Bylund som trots att 
hon är prästvigd i Svenska kyr-
kan fått motta avsevärd kritik 
från ”de egna” för sitt sätt att se 
på Kristus och Gud.

Hon initierade exempelvis 
fotoutställning Ecce homo i 
Uppsala domkyrka 1998. Där 
visas på Elisabeth Ohlssons 
bilder Jesus som homosexuell, 
transvestit och aidssjuk och 
påven ställde in den svenske 
ärkebiskopens KG Hammars 
audiens i Vatikanen.

– När jag predikade ”Gud 
vår mor, syster och bror, Jesus 
Kristus” beskylldes jag för av-
fall trots att orden var skrivna av 
en missonspastor och lovordade 
sedan tidigare.

– Vad kan man säga, frågade 
hon sig och gav själv svaret: 
Inte mycket om man inte ska bli 
anmäld till domkapitlet.

Göran Greider, chefredaktö-
ren på Dala-Demokraten, lit-
teraturkritikern och debattören, 
hade lite problem med att vittna 
om sin religionsuppfattning.

Men under en depression 
drabbades han av en ”värme-
chock” och såg en kristus-
gestalt alldeles klart stående 
framför sig.

– Jag är verkligen inte känd 
för att hålla på den här typen 
av saker, konstaterade den in-
tellektuelle kämpen som haft 
större dragning åt den typ av 
hjältar som funnits i inte minst 
traditionell kommunistisk/
socialistisk litteratur, som Marx 
och Engels.

Men det fick honom att 
grubbla över teologiska frågor 
och placerade in Kristus i den 
socialististisk/politisk ram som 
han menade inte kan ha funnits 
för två tusen år sedan. Så som 
pusslet då såg ut fanns en del 
överensstämmelse.

– Det gav mig en känsla av 
tillit.

Som kritiker passade han på 
att ta sig an Nya testamentet 

och menade att det litterärt var 
en revolution.

– Det var de första texterna 
som handlade om vanliga män-
niskor med vanliga yrken. 
Dessutom innehöll det en upp-
rorshistoria.

Den tibetanska lärare, lama, 
som Claes Malmberg skulle 
träffa för första gången över-
raskade, milt sagt, med att upp-
höja Arnold Schwartzenegger 
till stor skådespelare och hans 
Terminator II till bästa film. 
Sådant kan väl bara skapa djup 
nyfikenhet.

Det är buddismens hållnings-
sätt till allt som fått underhål-
laren och skådespelaren (osäker 
där) att ta sats och behålla farten 
ner, eller kanske upp, i kunska-
pen källa.

– Det viktigaste är inte kris-
tendom eller islam utan hur vi 
behandlar varandra. Buddis-
men är ingen gudstro utan en 

instruktion till att locka fram 
det bästa ur en. Och buddha är 
en titel för en upplyst människa, 
inte ett namn.

De närmare två manuslösa 
timmarna var ömsom djupt un-
derhållande och djupt mänskliga 
och innehöll även en invigning i 
meditaterandets mysterium.

– Och de ibland flerarmade 
buddhastatyer som man kan se 
vid asiatiska tempel är inte gu-
dabilder. Det är bilder av olika 
känslostämningar. Det finns 
82 000. Och lika många olika 
meditationstekniker.

– Vi är mer än våra känslor, 
tankar och idéer. Att kasta sig 
ner framför en buddhastaty är 
att förlora sitt ego en aning.

För Claes Malmberg tog det 
emot och kändes fånigt. Men 
han gjorde det.

Religionsdagens inbjudna föreläsare: domprost Tuulikki Koivunen Bylund, chefredaktör Göran Greider och under-
hållaren Claes Malmberg (stora bilden) gav varsitt perspektiv på förhållandet till religion.

OVE WALL

Visionären Östen Mäkitalo:

Det är kombinationerna som gör det
Östen Mäkitalo, innovatören 
och visionären som gav oss 
det nordiska mobilnätet NMT, 
GSM och den för Gävle nu 
aktuella digitala tv-standar-
den DVB, var dragplåster och 
inspiratör på Radiodagen vid 
HiG i mitten av mars.

Professor Claes Backman in-
ledde dagen med orden:

– Jag kan inte komma på ett 
enda radiosystem som jag kän-
ner till som inte Östen Mäkitalo 
varit med och skapat.

Tack vare Östen Mäkitalos 
fria tankar uppstod 1969 NMT-
gruppen. Det var denna som 
satte villkoren för vårt första 
mobilsystem, NMT, som även 
kunde ha hetat 1G. Detta var 
innan det fanns teknik att ge-
nomföra det.

– Men vi väntade och 1974 
kom så Intel med en processor 
det kunde bygga på.

ANDRA GENERATIONEN

Därefter tog han itu med GSM-
systemet, Global System for 
Mobile Communication, även 
kallat 2G som i dag är världens 
mest spridda system.

Mobilsökarna som hängde 
i bältet på åttiotalet hade inte 
funnits utan Mäkitalos obändi-
ga lust att hitta lösningar på pro-
blem som ännu inte uppstått.

Han har på detta sätt skapat 
flera världspatent då de stora 
industri- och patentorganisatio-
nerna insett att hans lösningar är 
de bästa.

ENDAST TVÅ SAMTAL

Men Östen Mäkitalo är en 
stillsam norrlänning som inte 
förhäver sig. Och hur skulle 
han kunna göra det. Meritlistan 
kunde göras betydligt längre 
och talar för sig själv.

– Det handlar om att kombi-
nera saker, sa han inledningsvis 

i sitt föredrag inför ett hundratal 
åhörare i Valhall.

En bil av en gammal bil, en 
större antenn och en av de tidi-
gare bärbara telefonerna (nåja), 
illustrerade kopplingen mellan 
kommunikation och rörlighet.

– Den första mobiltelefonen 
drog så mycket ström att man 
kunde ringa två samtal, det för-
sta till en kompis och det andra 
till en bilbärgare.

Så kunde man inte ha det. 
Mäkitalo har haft som led-

stjärna att mobiltelefoni inte 
ska vara för en liten utvald klick 
människor. 

För att något sådant här ska 
kunna slå rot krävs att det pris-
mässigt är tillgängligt för alla 
och att täckningen gäller hela 
landet, menar han.

– Det första kunde man 
åstadkomma genom att göra 
telefonen betydligt mindre. 

Han har fler visioner och ber 
oss tänka på två små kameror 
fästa ovanför ögonbrynen på en 

blind person. Bilden förmedlas 
via ett mobilnät till någon annan 
som på en display ser den blin-
des perspketiv och kan guida 
vägen om så behövs. 

– Trådlösa system kan ge 
många vinster för alla handi-
kappade. Det handlar bara om 
att hitta rätt kombinationer.

– Det vi i dag kallar mobilte-
lefoner kanske i stället ska heta 
massmedieterminaler med möj-
lighet till telefonsamtal.

– Man kan också tänka sig en 
journalist vid en händelse som 
med sin lilla kameramobil helt 
enkelt kan gå ut i direktsänd-
ning med bilder och kommen-
tarer. 

– Det viktigaste för utveck-
lingen är att skapa saker som 
förenklar vardagen för män-
niskor.

TV I MOBILEN?

Alla som tänkt sig teve i mo-
bilens lilla display har nog 
övergett tanken. Inte Östen 
Mäkitalo. Han tar ett travlopp 
som exempel, och tre mobilte-
lefoner.

– I den ena får man textinfor-
mation, den andra visar en ani-
merad travbana sedd uppifrån 
där hästarnas position markeras 
med olikfärgade punkter. I den 
tredje displayen finns de rörliga 
kamerabilderna.

Tillsammans håller detta 
samma informationsmängd 
som en vanlig tv-sändning. Den 
är bara lite omstuvad.

Och det är också en bild av 
denne märklige mans förmåga 
att visionera fram vår kom-
mande verklighet.

En stor mängd företagsre-
presentanter från flera länder, 
studenter och lärare från HiG 
deltog i föreläsningen och de 
övriga programpunkterna.

Mobiltelefonins fader besökte Radiodagen vid HiG. Han berättade bland 
annat om hur man med tre mobiler kan få samma informationsinnehåll som 
en tv.

OVE WALL
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Större Öppet hus än vanligt

Barnen kunde bygga elektris-
ka robotar och rita, presump-
tiva studenter kunde prata 
med programrepresentanter 
i Rävhallen, Geflebandet 
spelade i Fårhallen, man 
kunde gå tipsrunda i miljöns 
tecken och överallt stod lock-
ande godisskålar.

Lördagen 19 mars var inbäddad 
i solsken och tedde sig utmärkt 
för en promenad. Stadsbiblio-
teket hade temadag om gamla 
gävlemiljöer, Briggen Gerda-
projektet, Gamla fängelset med 
mera. Till detta kan läggas att 
även Konstskolan hade öppet 
hus.

SATSAT PÅ INFORMATION

Trots detta kom en jämn ström 
besökare till Öppet hus på 
Högskolan. Möjligen tack vare 
att man valt att satsa stort på 
information.

– Vi har annonserat inuti 
och utanpå stadsbussarna i två 
veckor, vi har affischerat och 
haft annonser i tidningarna och 
i radion, berättade projektleda-
ren Åsa Rossander Greholt i 
en paus.

FLER DELTAGARE

Men man hade även satsat 
hårdare internt på att få fler 
deltagare. Ett lyckat drag.

I Valhall hölls föredrag. Bland 
annat av Per Johansson, ledare 
för en teatergrupp i Hudiksvall. 
Den tidiga tiden, 10.00, kom sig 
av att Per Johansson inte kunde 
någon annan tid. 

– Det var en fantastisk före-
läsning och det var synd att inte 
fler hörde den.

För att belysa forskningen en 
aning hade även Kajsa Jerlinder, 
Lena Roos och Bengt Söderhäll 
anlitats för att berätta om sina 
respektive områden. 

Från HiG:s enklav i Hofors, 
Serietecknarskolan, kom Marja 

Nyberg och Erik Persson.
– Kul att få sitta här och 

teckna, tyckte Marja som också 
svarade på en och annan fråga 
om utbildningsprogrammet 

Ingela Nilsson (med dottern 
Jessica Björklund), Gävle:
– Jag är nyfiken på lärarpro-
grammet eller genusvetenskap. 
Det var länge sedan jag stude-
rade och har blivit lite sugen på 
nytt. Fast inna dess måste jag 
nog plugga lite engelska. 

Fred Hussein, Gävle:
– Jag är här och tittar lite. Jag 
har jobbat några år efter gym-
nasiet och skulle vilja börja läsa 
igen. Gärna om barn i familjer 
med missbruksproblem. Eller 
Lärarprogrammet. 

Michael Hennel, Forsbacka:
– Historia skulle jag vilja läsa. 
Eftersom jag bor bara två mil 
härifrån, i Forsbacka, och ofta 
behöver åka till Bollnäs, tycker 
jag placeringen i Gävle passar 
bra.

Serier och bildberättande som i 
år ges för första gången i Hög-
skolans regi.

OVE WALL

Bilden ovan: Tack vare större 
internt engagemang blev årets 
öppna hus betydligt större än 
tidigare. Men konkurrensen med 
Stadsbibliotekets och Konstskolans 
dito, samt möjligen även det vackra 
vädret, var besökarna stundtals 
ganska få. Dragplåstret, föredraget 
av hudiksvallsregissören med mera 
Per Johanssons, föreläsning låg 
redan klockan tio på förmiddagen 
och lockade endast ett fyrtiotal 
åhörare.
Bilden till vänster: Erik Persson 
och Marja Nyberg från Serie-
tecknarskolan svarade på frågan 
om programmet för serier och 
bildberättande och trivdes gott vid 
det tillfälliga ritbordet.  

Lärare och studenter vid Högskolan i Gävle inbjuds  
till utbildning i genusmedveten pedagogik

Kunskap om kön och jäm-
ställdhetsfrågor blir allt vikti-
gare i högre utbildning. Dock 
saknas i stor utsträckning 
konkreta verktyg och red-
skap för att kunna integrera 
en könsmedveten pedagogik 
och könsteoretiska perspek-
tiv i utbildningen. 

Parallellt finns det också en 
vetskap om att till exempel 
könskränkningar förekommer 
i Högskolans vardag, problem 
som kan vara svåra att synlig-
göra för såväl studenter som lä-
rare. Även detta kan handla om 
en ambivalent relation mellan 
kön, makt och pedagogik. 

Vid Högskolan i Gävle 
kommer därför en nytänkande 
könspedagogisk utbildning för 

lärare respektive studenter att 
ges med start i september 2005. 
Utbildningen är uppbyggd kring 
föreläsningar och seminarier 
med fokus på ämnesspecifika 
förutsättningar och deltagarnas 
egna erfarenheter av lärande 
och utbildning. 

PEDAGOKIK OCH KÖNSTEORI

Genom bland annat egna 
erfarenhetsberättelser, skönlit-
teratur och film (studenter) 
och föreläsningsnära övningar 
(lärare) ges deltagarna möjlig-
het att meritera sig inom fältet 
pedagogik och könsteori.

Utbildningen löper över läs-
året 2005-2006 och ges varan-
nan torsdag (jämna veckor) med 
början den 22 september 2005. 

Utbildningen är en del av 
ett samverkansprojekt mellan 
Rådet för högre utbildning, 
projektet ”En könsmedveten 
akademi” och Högskolan i 
Gävle. Projektledare är profes-
sor Mona Eliasson vid Institu-
tionen för pedagogik, didaktik 
och psykologi. Övriga lärare på 
kursen är Fredrik Bondestam, 
Gunilla Carstensen, Elisabeth 
Lindberg och Frida Nilsson. 

GRUNDLÄGGANDE KOMPETENS

Syftet med utbildningen är dels 
att utveckla den könsteoretiska 
kompetensen inom olika äm-
nesområden, dels att skapa en 
modell för utbildning om kön 
och jämställdhet inom högsko-
lan. Deltagare i utbildningen 

erhåller grundläggande köns-
teoretisk kompetens, fördjupa-
de kunskaper om jämställdhet, 
kön och akademin, samt ges 
relevanta verktyg för sin peda-
gogiska vidareutveckling och 
lärandeprocesser i akademin.

LÄRARE OCH STUDENTER

Två separata kurser är utbild-
ningens upplägg – en för lä-
rare och en för studenter – med 
gemensam introduktion och 
avslutning. 

Du kan redan nu anmäla ditt 
intresse för att delta genom att 
kontakta undertecknad via e-
brev till frida.nilsson@hig.se.

Den finns att läsa i sin helhet 
på http://www.hsv.se, klicka 
vidare på "Pressmeddelanden". 
HiG ägnas 10 sidor. 

STARKARE SAMVERKAN

Under rubriken "Förslag och 
rekommendationer" efterlyser 
gruppen bland annat en starkare 
samverkan mellan de tre med-
verkande institutionerna. Man 
konstaterar att det dem emellan 
finns olika traditioner som gör 
att studenterna kan drabbas av 
konflikter och revirtänkande. 
Det kan medföra att kurser är 
fulltecknade av studenter med 
förtur och omöjliga att söka 
för lärarstudenter. I HSV:s 
pressmaterial sades det annars 
att studenternas har alltför stora 
möjligheter att på egen hand 
välja kurser. 
 Bedömarna anser vidare att 
lärarutbildningsnämndens, 
LuN, ansvarsbefogenheter 
bör ses över i nästkommande 
granskning. 

Lärarutbildningar...
Fort. från sid. 3

"Bedömargruppen ifrågasät-
ter om LuN har sådana befo-
genheter att man kan utöva det 
ansvar som enligt högskoleför-
ordningen vilar på det särskilda 
organet", skriver man. Anled-
ningen till detta ifrågasättande 
är själva konstruktionen med 
tre relativt självstyrande organ: 
LuN med policy- och beslutsan-
svar,  lärarutbildningskansliet 
med operativt samordningsan-
svar och institutionerna med 
genomförandeansvar. Gruppen 
rekommenderar att det framgent 
kontrolleras om LuN kan ha den 
befogenhet nämnden ska ha. 

Bland de positiva omdömen 
gruppen lämnar, kan nämnas en 
relativt hög andel tillsvidarean-
ställda och disputerade lärare.

Den verksamhetsförlagda 
delen av utbildningen, VFU, 
har fått en hel del kritik och 
även kommunernas ansvar för 
denna.

– Men jag vill understryka 
att enligt de rapporter jag fått 
fungerar det bra i Gävle, av-
slutade utbildningsministern 
diskussionen.

OVE WALL

 

Högskoleverket har granskat 
över tusen utbildningar

Högskoleverket har nu gran-
skat kvaliteten på cirka 1 000 
högskoleutbildningar. De allra 
flesta utbildningarna har fått 
godkänt. Endast 81 har haft 
så allvarliga brister att rätten 
att examinera studenter har 
ifrågasatts. "Det är ett gott 
betyg till svensk högskoleut-
bildning", säger verkets chef 
Sigbrit Franke.

År 2001 fick Högskoleverket i 
uppdrag av regeringen att under 
en sexårsperiod granska kvalite-
ten på all högskoleutbildning. 

Hittills har över 1 000 grund- 
och forskarutbildningar utvär-
derats. 81 utbildningar, eller 
åtta procent av utbildningarna, 
har fått sina examensrätter ifrå-
gasatta. 

Språkutbildningar och hög-
skoleingenjörsutbildningar har 
fått flest ifrågasatta examens-
rätter. 

Lärarutbildningen har också 

fått allvarlig kritik (mer om 
detta på sid. 3), men eftersom 
den är så ny ifrågasattes inga 
examensrätter. Istället gör Hög-
skoleverket en ny granskning 
om två år.

SMÅ MILJÖER STÖRSTA HOTET

De utbildningar som får kritik 
rättar oftast till bristerna inom 
ett år. Den vanligaste åtgärden 
är att lärarkompetensen höjs, 
till exempel genom att fler 
lärare anställs eller att lärarna 
disputerar. Andra åtgärder är 
att högskolorna profilerar sina 
utbildningar, att utbildningarna 
får nytt innehåll eller att de helt 
enkelt läggs ned. 

Det största hotet mot kvalite-
ten är allt för små miljöer med 
få studenter och doktorander 
och brist på lärarkompetens och 
resurser. 

FRIDA NILSSON

KOORDINATOR
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BESÖK FRÅN 
DEPARTEMENTET

Frédérque Lémery, HiG:s 
kontaktperson på utbildningsde-
partementet, besökte Högskolan 
den 7 april. Förutom att göra en 
rundvandring i våra lokaliteter, 
även de mer distanta, träffade 
hon tf rektor Gabriella Åhmans-
son och förvaltningsrådet.

Madelené och Lotta har flyttat

Schemaenheten har lämnat 
"Markan", alias hus 96 alias 
Balder, för hur 61 alias Embla, 
alias Magasinet.

Det lättaste sättet att hitta Lotta 
Innerman Autio och Madelené 
Högström är alltså att inte gå 
till den först nämnda bygg-

naden utan den andra. Nedre 
botten längst bort. Där har de 
närmare till både arbetskamra-
ter och lunchrum vilket i stort 
sett saknades på den tidigare 
arbetplatsen. Dessutom är pla-
ceringen mer central.

Tentamenskåpet har de tagit 
med sig.

SPAM STÄLLER TILL DET

Varje dygn distribueras en fan-
tastisk mängd oönskad e-post 
till våra brevlådor. Det har 
gjorts många försök att komma 
tillrätta med problemet, inklu-
sive fängelse för avsändarna.

Ett annat tips är att skaffa 
en särskild postlåda för min-
dre viktig korrenspondens. 
Registrera dig gratis på http:
//www.spray.se eller någon an-
nan leverantör. 

När du lämnar din adress på 
hemsidor och liknande på nätet 
kan du också skriva din adress 
lite annorlunda, till exempel 
ersätta @ med "(at)" eller 
"(snabel-a)" med bokstäver. 
Detta förstår inte de elektro-
niska agenter som letar adresser 
på nätet. 

Madelené Högström och Lotta Innerman Autio, schemaenheten, har flyttat 
till hus 61, Embla.

Hur det kom sig...
När HiG:s internationella samordnare Kristina Haesert 
nyligen var i Kina (mer om detta på sidan 5) kom hon på 
flygplatsen i Beijing i samspråk med en man som visade 
sig suttit i juryn för en internationell tävling för nyhetsfo-
tografer. 

Väl hemma i Gävle fick Kristina ett mail från samme 
man. Han visade sig även undervisa i journalistik vid 
Universidad de Chile i Santiago. Kunde ett samarbete med 
universitetet ifråga vara intressant? 

Strax därpå fick hon ytterligare ett mail, detta från profes-
sorn vid HiG, Marcello Ferrada Noli, som blivit inbjuden till 
nämnda universitet i Santiago som är hans tidigare hemstad. 
Han erbjöd sig att vara behjälplig vid ett eventuellt samar-
bete. Detta utan att känna till Kristinas tidigare kontakt. 

Så, vad det lider kanske Chile blir en ny samarbetspart-
ner vid sidan av Kina, Afrika, Australien, Ryssland, Ukraina 
och en mängd länder i EU. 

Ibland är informella vägar överraskande (och) snabba.

NYGAMMAL 
PROREKTOR

Bo Malmström utsågs vid senas-
te styrelsemöte till vikarierande 
prorektor. Hans uppgift blir att 
ersätta Gabriella Åhmansson 
under den tid hon vikarierar för 
rektor Leif Svensson.
Bo Malmström var prorektor 
tidigare under Birgitta Stymne 
vilket spelade stor roll när sty-
relsen diskuterade kandidater. 
Bo är även vicerektor för dis-
tansutbildningen vid HiG.

FÖNSTERRENOVERING

Fönstren i hus 21 och 51, Oden 
och  Frigg, ska renoveras. Detta 
innebär att byggnadsställningar 
reses runt husen. För Friggs del 
ska arbetet vara frdigt vecka 34, 
för Odens del en vecka senare.

ÖGONVILA BOTAR 
SKULDERVÄRK?

Kan stressade ögon orsaka 
smärta i nacke och skuldror? 
Det är fullt möjligt hävdar 
docent Hans Richter vid HiG. 
Han har just fått en artikel om 
detta antagen av den ansedda 
tidskften European Journal of 
Neuroscience. I artikeln föreslår 
han även det omvända: genom 
att minska systress kan man 
kanske minska sådana besvär.

Den billigaste bilstöldsför-
säkringen?
Lägg en skitig verkstads-
handbok, uppslagen på 
bromskapitlet, tillsammans 
med ett stort blodigt plåster 
på passagerarsätet. 

Så himmelskt dum i huvu-
det kan väl ingen vara att...


