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ekonomdagen – 
sextonde året      
För sexton år sedan började studenterna 
på ekonomprogrammet annordna eko-
nomdagen. Det har blivit tradition och 
senast 9 november. Massor med studenter 
med jobb i blick, 22 företag inom olika 
branscher, från revisionsfirmor till Kon-
sum, och väldigt många lockande godis-
skålar samlade under en hel dag kryddad 
med föreläsningar – visade sig bli lika 
lyckad i år som andra år.

Samarbete gav 
doktorsexamen
Hig:s deltagande i forskarskolan för tek-
nik tillsammans med ktH har hittills re-
sulterat i nitton licentiater och doktorer. 
Ingela enmarker och eva Boman här till 
de senaste.

Sid. 4

Bayeuxtapeten  
i marginalen
agneta Ney, forskare vid Hig, har givit 
sig i kast med den tusen år gamla brode-
rade Bayeuxtapeten, 60 meter lång, och 
läst av marginalerna.

Sid. 6
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rektor Leif Svensson Studerade på plats hur testinstrumenten tillverkas
En av världens största le-
verantörer av instrument för 
test och mätning inom radio-
området, Rohde&Schwartz i 
München, besöktes i oktober 
av forskare från Högskolan 
i Gävle. Anledningen är ett 
pågående större forsknings-
projekt.

Vid ItB/elektronik pågår forsk-
ningsprojektet “Novel Measure-
ment and Modeling techniques 
for RF Power Amplifiers”, som 
är ett projekt finansierat av Kun-
skaps- och kompetensstiftelsen, 
kkS. 

Den tekniska bakgrunden är 
de ständigt ökande datahastig-
heterna inom radiokommunika-
tion. att skicka rörliga bilder till 
en mobiltelefon kräver exem-
pelvis mycket större datahastig-
het än vanligt tal. De ökande da-
tamängderna ställer större krav 
på radiokomponenterna, till 
exempel i mobiltelefoner och 
basstationer, och på instrument 
och metoder för att mäta de nya 
komponenterna. 

Nya mätNiNgmetoder

Projektet syftar bland annat 
till att utveckla nya metoder 
för mätning och modellering 
av egenskaperna hos effektför-
stärkare, vilket är den kanske 
viktigaste komponenten i ett 
mobiltelefonsystem. 

arbetet är till en del tvärve-
tenskapligt då signalbehandling 
och radio- och mikrovågstek-
nik kombineras. Projektet skall 
pågå åren 2004 – 2006 och 
deltar gör ericsson, Syntronic, 
NOte från Norrtälje, Racomna 
från uppsala samt tyska R&S.

Första dagen gjordes ett be-
sök vid fabriken i Memmingen, 
Bayern, där deras mest avance-
rade instrument tillverkas. 

Leder utveckLiNgeN

Rohde&Schwartz, R&S, är en 
av världens största leverantörer 
av instrument för test och mät-
ning inom radioområdet och 
leder den tekniska utvecklingen 

inom flera områden.
Fabriken står för cirka 70 pro-

cent av hela R&S:s omsättning 
vilket visar hur viktig den är.

efter en inledande presen-
tation gjordes en grundlig tur 
genom fabriksanläggningen. Vi 
fick se olika delar av tillverk-
ningen från lödning av korten 
till testning av de färdiga pro-
dukterna.

ForskNiNgsiNstrumeNt

Särskilt glädjande var att vi fick 
höra att vissa nya tester till-
kommit efter förslag från David 
Wisell, industridoktorand inom 
projektet, som använder de ak-
tuella instrumenten i sitt arbete 

vid ericsson och i forskningen. 
För oss forskare vid Hig var 
det intressant att se dels det 
stora arbete som ligger bakom 
de instrument vi använder, men 
också hur industriell testning av 
radioutrustning genomförs.

andra dagen tillbringades vid 
R&S:s stora utvecklingscenter i 
München.

efter en inledande presenta-
tion av R&S föredrogs de se-
naste tekniska och vetenskapli-
ga resultaten inom projektet för 
ledningen för test- och mätdivi-
sionen och utvecklingsingenjö-
rer vid R&S och för de svenska 
företagens representanter.

Nya kuNskaper

tekniska diskussioner följde 
liksom diskussioner om möj-
ligheter till samarbete efter det 
pågående projektets slut. Dagen 
avslutades med att R&S:s avdel-
ning för tillverkning av integre-
rade mikrovågskretsar visades. 
tillverkningen ställer stora krav 
på precision och sker därför i 
renrum.

Besöket vid R&S gav nya 
intryck och kunskaper för dok-
torander och forskare och nya 
kontakter knöts vilket förhopp-
ningsvis är av nytta inte bara för 
det aktuella projektet utan också 
för framtiden.  

Fr v. Magnus Isaksson, HiG, Niclas Björsell, HiG, David Wisell, Ericsson, 
Staffan Bruce, Racomna, Daniel Rönnow, HiG, Niclas Keskitalo, Erics-
son, Peter Olanders, Ericsson. Fotografen heter Ragnar Lindholm. Bilden 
tagen utanför Rohde&Schwartz i Bayerska Memmingen. Daniel Rönnow

Nils Ryrholm nominerad till augustpriset
Nils Ryrholm, universitetslek-
tor i biologi och expert på fjäri-
lar, har nominerats till August-
priset, fackboksklassen, för 
sin medverkan i första delen 
av verket Nationalnyckeln, in-
ledningen av världens största 
bokverk som beräknas växa 
till över hundra band. Samt-
liga om Sveriges fauna och 
flora. 

Nationalnyckeln ges ut av 
artdatabanken vid Slu och ska 

om beräknade 25 år innehålla 
vetenskapliga fakta om Sveri-
ges samtliga djur och växter.

att det första bandet handlade 
om dagfjärilar var ett medvetet 
drag. De har något som till ex-
empel spindlar saknar. att Nils 
Ryrholm kontaktades för upp-
giften att skriva var lika medve-
tet. Han är mångomvittnat, inte 
bara inom landets gränser, fak-
tiskt möjligen mer utomlands, 
en "guru" på området.

Den femte december presen-
teras vinnarna. Nils Ryrholms 
kommentar är försiktigt glad. 

– I min biologiska värld har 
man ingen koll på litteratur-
priser. Men det är kul att fler 
uppskattar det jobb vi lade ned 
under tre år, säger han innan han 
sticker iväg för utdelning av 
Svenska Publishing-priset.

Där tog verket hem både stora 
bokpriset och fackbokspriset. 

ove wall Nils Ryrholm, fjärilsexpert.

Högskolan och arbetsmarknaden
under det senaste året har det 
talats mycket om akademikerar-
betslösheten. Det har uttalats oro 
över att högskolorna expanderat 
till en alltför stor volym och att 
arbetslösheten snarare skulle 
bero på det än på konjunkturen. 
Nu är det är ett välkänt faktum 
att även de högskoleutbildades 
arbetsmarknad är konjunktur-
beroende och också att de hög-
skoleutbildades  arbetslöshet 
genomgående – och oberoende 
av konjunkturen – ligger och 
länge har legat på en betydligt 
lägre nivå än för dem med en-
bart gymnasieutbildning. Det 
är möjligt, ja kanske troligt, att 
arbetslösheten i stort har starka 
strukturella orsaker men det är 
i så fall ett mycket allmännare 
problem. 

Det finns skäl att fundera över 
flera saker i anslutning till dis-
kussionen om de högskoleut-
bildades arbetslöshet. Man kan 
oroa sig över att den negativa 
signalen skrämmer många från 
att söka sig till högskolestudier. 
Man kan fundera över i vilken 
utsträckning studenterna gör ir-
rationella val och om vi på hög-
skolorna i så fall kan påverka 
dessa. Man kan bekymra sig 
över att det tycks som om stu-
denternas val baseras på dags-
läget vid ansökningstillfället 
snarare än på arbetsmarknaden 
i ett längre perspektiv.

en viktig uppgift för oss på 
högskolan är att informera våra 
studenter och blivande studenter 
om de krav och villkor som gäl-
ler på arbetsmarknaden för hög-
skoleutbildade. Informationen 
till presumtiva studenter – med 
det bör vi avse också skolung-
domar långt ned i grundskolan 
– och till allmänheten bör öka. 
Här bör vi också söka samarbete 
med arbetsgivare och deras or-
ganisationer och med ungdoms-
skolan.

Det finns gott om information om 
arbetsmarknaden, bland annat sta-
tistik och prognoser som utarbetas 
av SCB. Vi har också ett gott sam-

arbete med de lokala arbetsmark-
nadsmyndigheterna. Högskolorna 
får också ofta direkta information 
från arbetsgivare och arbetsgi-
varorganisationer. Det är bara ett 
fåtal år sedan vi fick höra från te-
lekomindustrin att vi borde öka 
utbildningen av ingenjörer inom 
det elektrotekniska området.  I dag 
framförs oro från kommunerna av-
seende till exempel förskollärare 
och socionomer. Det är viktigt att 
med allvar lyssna till sådana krav 
men att samtidigt bygga den infor-
mation vi går ut med på ett vidare 
underlag och speciellt göra klart att 
högskolorna inte får reduceras till 
leverantörer av arbetskraft till yr-
ken eller branscher som inte själva 
gör sig tillräckligt attraktiva för 
studenterna.

Det kan också finnas en ambition 
att styra studenternas val genom 
dimensioneringen av utbildning-
arna. Som en mild form av sådan 
styrning har regeringen givit ett 
uppdrag till Högskoleverket, som i 
stort sett går ut på att för högsko-
lornas räkning tillhandahålla sta-
tistik och göra rekommendationer 
baserade på denna. Än så länge är 
vi emellertid inte utsatta för någon 
starkare styrning uppifrån.

När det gäller inrättandet, ja även 
dimensionering och nedläggning, 
av program, är det naturligt för en 
högskola att beakta följande fak-
torer: Studenternas efterfrågan, 

möjligheten för Högskolan att ge 
utbildningen med god kvalitet, ar-
betsmarknaden, den ekonomiska 
bärkraften i utbildningen och stra-
tegiska hänsyn. att ta hänsyn till 
kvaliteten och den ekonomiska bär-
kraften tycker nog alla är naturligt 
men det är ändå viktigt att framhål-
la dessa faktorer. Den ekonomiska 
bärkraften är naturligtvis relaterad 
till studenternas efterfrågan men 
på ett sätt som inte alltid är lätt att 
genomskåda. Vi måste erkänna att 
några av våra utbildningar blivit 
ifrågasatta efter Högskoleverkets 
kvalitetsutvärderingar och vi måste 
erkänna att vissa utbildningar inte 
är ekonomiskt bärkraftiga. I det 
senare fallet kan det ju finnas stra-
tegiska hänsyn som gör att vi ändå 
bör välja att ge utbildningarna. 
kanske kan, på några års sikt, re-
kryteringen öka så att man uppnår 
ekonomisk bärkraft. När det gäller 
kvaliteten måste den naturligtvis 
omedelbart åtgärdas, alternativt 
utbildningen läggas ner.

en högskoleutbildning är viktig 
i sig. Den generella kompetens 
den ger skall inte underskattas. 
kanske bör vi i högre utsträck-
ning trycka på denna generella 
kompetens och vidga inslagen i 
utbildningarna som stärker den. 
Många högskoleutbildade arbe-
tar inom ett helt annat område än 
det som de formellt är utbildade 
inom. under ett helt yrkesliv är 
detta snarare regel än undantag. 
genom att stärka den generella 
kompetensen kan vi öka anställ-
ningsbarheten hos de examine-
rade och därmed i viss mån eli-
minera konjunktureffekter.

entreprenörskap är ett viktigt med-
el för att våra examinerade studen-
ter skall kunna finna – eller rentav 
skapa – en nisch i arbetsmarkna-
den. Då menar jag inte bara inslag i 
utbildningarna, till exempel att alla 
programstudenter borde ha möjlig-
heten att inom sina programstudier 
läsa en kurs i ämnet entreprenör-
skap, utan allmännare att en anda 
av optimism, företagsamhet och 
fantasi – entreprenörskap i en vid 
mening – borde bli karakteristisk 
för vår Högskola. 
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Forskarutbildade på hemmaplan
Bland de forskarskolor där 
HiG ingår är Kungliga Tek-
niska Högskolans, KTH, för 
Byggd miljö, den största. Där 
har inte mindre än nitton HiG-
medarbetare genomfört sina 
doktors- och licentiatexami-
nationer sedan skolorna in-
fördes för fem år sedan. Eva 
Boman och Ingela Enmarker 
är två av dem.

eva Boman och Ingela enmar-
ker har bara gott att säga om 
den forskarskola vid vilken de 
genomförde sin gemensamma 
avhandling.

skrev varsiNa deLar

eva och Ingela utgör en minori-
tet bland forskarna på BMg då 

de är kvinnor. Ovanligt är också 
att de tog sina examina tillsam-
mans.

– avhandlingen byggde ju på 
ett antal publicerade artiklar där 
vi skrivit varsina delar så det 
föll sig naturligt. Men vi stod så 
klart för våra egna delar av ar-
tiklarna och kunde försvara dem 
även om vi samarbetade myck-
et, säger Ingela enmarker.

dagLig koNtakt

Att de fick möjlighet att dok-
torera inom ramen för en fors-
karskola förde flera positiva 
saker med sig. De slapp flytta, 
de kunde lättare arbeta under ti-
den, men en fördel sticker fram 
längre.

– Vi hade ju vår gävlehandle-

dare, professor Staffan Hygge, 
på nära håll och kunde ha var-
daglig kontakt. Vi behövde inte 
stämma av en tid för möte på 
grund av något som skulle ta två 
minuter att avhandla. Det kunde 
vi klara av när vi möttes i kor-
ridoren, säger eva Boman.

Närhet tiLL aNdra Forskare

Ytterligare en positiv aspekt 
av forskning på hemmaplan på 
Brynäs är, säger de, närheten till 
andra forskare som arbetar med 
flera olika aspekter på miljö, till 
exempel dämpning av buller, 
inte minst de som är statione-
rade på just BMg, Byggd Miljö 
i gävle.

att doktorander bildar grup-
per där gemensamma spörsmål 

kan stötas och blötas är vanligt. 
I Ingelas och evas fall fanns 
ingen sådan grupp att ansluta 
sig till på nära håll.

– Vi bil-
dade en 
egen liten 
grupp, säger 
Ingela. Det 
krävdes en 
hel del dis-
ciplin och 
en del kom-
promisser 

men vi visste sedan tidigare att 
vi kunde samarbeta. Det gjorde 
bland annat att vi kunde skona 
våra handledare, såväl i gävle, 
som tor-göran Malmström på 
ktH. Vi diskuterade mycket 
sinsemellan i stället.

Deras forskning rör buller 

i skolan och dess inverkan på 
minnet. För att kunna utföra 
riktiga mätningar om buller-
nivå och olika typer av buller, 
kunde mätningarna inte göras i 
befintliga skollokaler. I stället 
togs lärare och elever till labo-
ratoriet på Brynäs, inte sällan i 
forskarnas 
egna bilar. 
Och att det 
var några 
roliga år 
som de ar-
betade ihop 
är knappast 
att missta 
sig på.

– Vi pratade nyligen om det, 
att vi skrattade mycket mer un-
der den perioden än nu, konsta-
terar eva. Så jag tror att vi hade 
det bättre än många andra under 
forskarutbildningen.

ktH:s forskarskola
År 2000 bildades ett antal 
forskarskolor i landet. De 
sorterar under universitet 
och högskolor med rätt att 
examinera forskare och till 
dessa skolor kunde hög-
skolor som saknade exami-
nationsrätt ansluta sig.

Hig är i dag anslutet till tre 
av dessa dessa forskarsko-
lor, däribland ktH:s fors-
karskola vid Hig som for-
merades kring Byggd Miljö 
i gävle, BMg. 

eftersom ett antal profes-
sorer “ingick” när HiG år 
2000 tog över BMg från 
ktH, innebar det en rivstart 
för forskarutbildningen. 

I dag finns fem professo-
rer på plats i gävle, Christer 
Sjöström, Staffan Hygge, 
lars Bengtsson, Mats Sand-

berg och anders östman. 
Detta har gjort att flera av 

doktorandkurserna är förlag-
da till BMg.

Produktionen inom fors-
karskolan har varit mycket 
bra. Fram till och med i år har 
inte mindre än nitton doktorer 
och licentiater examinerats 
efter att ha bedrivit sin fors-
karutbildning vid Hig.

det ska vi Fira

Detta firades i slutet av oktober 
med ett kort seminarium och ef-
terföljande buffé. BMg:s stora 
laboratorium agerade festlokal 
och ett 70-tal personer deltog.

Bland dessa fanns professor 
Sven Ove Hansson, forskarut-
bildningsansvarig vid ktH, 
som gjorde en underhållande 
vetenskapsfilosofisk exposé 

Ulf Larsson, t. lic. 2000 Thermal Analysis of Well-Insulated Windows / Numerical and Experimental Investigations

Göran Hed, t. lic. 2000 Service Life Planning in Building Design

Karl-Erik Westergren t. lic. 2000 Estimation of energy need for heating in single-family houses

Hülya Kus, t. lic. 2000 Long-Term Performance of Silicon-Based Water Repellants

Hülya Kus, t. dr. 2002 Long-Term Performance of Water Repallants on Rendered Autoclaved Aerated Concrete

Stig Sörling, f. dr. 2002 Construction of the academic discipline “Ekonomistyrning”

Per-Arne Wikström, f. dr. 2002 To produce Change. Market-orientation and IT in Property management firms

Peter Hansson, t. dr. 2003 The Sink-Effect in Indoor Materials: Mathematical Modelling and Experimental Studies

Kjell Westberg 2003 Användning av tillgängliga klimat- och miljödata vid livslängdsbedömningar av byggnader

Björn Marteinsson, t. lic. 2003 Assessment of Service Lives in the Design of Buildings – Development of the Factor Method

Håkan O Nilsson, t. dr. 2004 Comfort Climate Evaluation with Thermal Manikin  Methods and Computer Simulation Models

Eva Boman, f. dr.
Ingela Enmarker, f. dr. 

2004 Noise in the School Environment – Memory and Annoyance

Hans Wigö, t. dr. 2005 Technique and human perception of intermittent air velocity variation

Claes Blomqvist, t. lic. 2005 Okonventionell tillförsel av ventilationsluft

Björn Marteinsson, t. dr. 2005 Service Life Estimations in the Design of Buildings - A Development of the Factor Method

Göran Hed, t. dr. 2005 Service Life Estimations in the design of a PCM Based Night Cooling System

Rickard Bellander, t. lic. 2005 Testing large samples of PCM in water calorimeter and PCM used in room applications by night-air cooling

Daniel Hallberg, t. lic. 2005 Development and Adaptation of a Life Cycle Management System for Constructed Works

Ingela Enmarker (t. v.) och Eva Boman kunde tack vare HiG:s samarbete med KTH:s forskarskola doktorera på hemmaplan. Närheten till handledaren 
Staffan Hygge och till andra forskare vid BMG uppskattade de mest.

över ämnet teknik.
en exposé gjorde även pro-

fessor Christer Sjöström, vice-
rektor för forskningen vid Hig. 
Han uppehöll sig dock vid re-
sultatet av forskarsamarbetet, 
se nedan.

tre av de senaste doktorerna 
presenterade kort sina avhand-
lingar och sina erfarenheter av 
forskarskolan innan mingel 
och buffé tog vid.

Hig:s övriga avtal är med 
genusforskarskolan i umeå 
och som associerad medlem 
ingår Hig i Didaktikforskar-
skolan i karlstad. Bägge dessa 
avtal slöts senare än avtalet 
med ktH. Samtal förs om yt-
terligare anslutningar.

Examinerade doktorer och licentiater vid KTH:s forskarskola för Byggd miljö

ove wall

Ingela Enmarker

Eva Boman

ove wall
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Bayeuxtapeten – en broderad krönika från vikingatiden
I början av år 2006 hålls ett tre 
dagars symposium i Köpen-
hamn om den berömda Bay-
euxtapeten från 1000-talet. 
Arrangörer av symposiet är 
Lise G. Bertelsen som bland 
annat är utställningskoordi-
nator vid Danmarks Natio-
nalmuseum och Agneta Ney, 
lektor i historia vid Högsko-
lan i Gävle samt i samarbete 
med Folkeuniversitetet i Kö-
penhamn. Symposiet hålls i 
samband med en utställning 
om Bayeuxtapeten på Dan-
marks Nationalmuseum som 
invigs i februari 2006.

Bayeuxtapeten, som inte är en 
tapet i nutida betydelse utan en 
bonad, är en drygt sjuttio meter 
lång och en och en halv meter 
bred broderad bildväv. Den 
skildrar händelser i engelsk och 
fransk historia som ledde fram 
till slaget vid Hastings den �4 
oktober år �066. upprinnelsen 
till slaget var tronföljdsfrågan i 
england efter edvard Bekänna-
rens död och utvecklar sig efter 
edsbrott och svek till en ödesdi-
ger konflikt. En följd av slaget 
var att den normandiske herti-

gen Vilhelm erövrade englands 
krona. Historien återberättas i 
ett femtiotal scener med kort-
fattade texter på latin.

¶
I tidigare historisk forskning har 
man framför allt velat framhålla 
Bayeuxtapetens stora källvärde 
när det gäller återgivandet av 
krigsförberedelserna och skild-
ringen av själva slaget, där rust-
ning, vapen med mera framställs 
med en stor detaljrikedom. Den 
inriktningen kan ses som ytterli-
gare bidrag till den traditionella 
politiska historien. Det finns 
emellertid andra aspekter som 
kan lyftas fram. Bayeuxtapeten 
har nämligen en mycket intres-
sant komposition med huvudfris 
(centrum) och marginaler. I hu-
vudfrisen berättas i kronologisk 
ordning om huvudmotiven, men 
den omges av tydligt avgränsa-
de marginaler såväl i den övre 
kanten som i den nedre. 

¶
Medeltida handskrifter är också 
komponerade. Där har man 
kunnat fastslå ett visst samband 
mellan textutrymmet (centrum) 
och marginalutrymmet. Sam-
bandet är ofta av ett kontraste-

rande slag, och kontraster upp-
fattades som ett effektivt litte-
rärt grepp under medeltiden. 
Man kan till och med hävda 
att medeltiden präglades av ett 
kontrastfullt tänkande. När det 
gäller medeltida handskrifter 
och dess marginaler, som för 
övrigt är ett tämligen outforskat 
område, visar studier på att mar-
ginalerna användes för en viss 
typ av kommunikation med be-
traktaren: här vimlar det av gro-
teskerier, blandformer av män-
niska och djur och karnevaliska 
inslag. enligt konsthistorikern 
Michael Camille innehöll hand-
skrifternas marginaler dessutom 
ett tydligt drag av misogyni. 
Frågan är om en berättande krö-
nika från vikingatiden gav ut-
tryck åt liknande fenomen som 
de medeltida handskrifterna.

¶
generellt sett kan bildkällor 
vara ett fruktbart komplement 
till skriftliga källor för perioder 
med sparsam tillgång till skrift-
liga källor, som för svensk forn-
tid och medeltid.
Som medeltidshistoriker är det 
angeläget att använda sig av det 
brokiga källmaterial som står 

till buds, det vill säga att för-
utom texter av skilda slag även 
studera bildmaterial och arkeo-
logiska fynd. Metodologiskt 
sett är det av stor vikt eftersom 
medeltidsforskningen gynnas 
av ett ämnesöverskridande. en-
ligt min mening kan ett textilt 
berättande vara särskilt värde-
fullt, inte minst med tanke på 
att det textila berättandet har 
kvinnliga förtecken till skillnad 
från historieskrivningen som 
har en manlig dominans. 

¶
att viktiga händelser återberät-
tades textilt, antingen genom 
broderade eller vävda bonader, 
omtalas bland annat i den forn-
nordiska litteraturen. exempel-
vis sägs om drottning Brynhild 
i Völsunga saga att  ”hon sydde 
en bonad med guldtråd och av-
bildade de stordåd som Sigurd 
[Fafnesbane] hade utfört: dö-
dandet av ormen och hämtandet 
av skatten och Regins död”.
Tillsammans med flera belägg 
från den isländska sagalittera-
turen och eddadiktningen samt 
framför allt bevarade vikinga-
tida och medeltida bonader får 
vi en tydlig indikation på att det 

funnits en nordisk tradition av 
textilt berättande som går till-
baka till vikingatid och troligen 
ännu längre tillbaka. ett närlig-
gande exempel på berättande 
bonader utgör den hälsingska 
Skogbonaden som är daterad 
till medeltiden. att regionen 
alltjämt har en livskraftig tra-
dition av kvinnligt textilt berät-
tande vill jag för övrigt gärna 
framhålla. 

¶
att det fanns en tradition av 
kvinnligt berättande kan ha le-
gat till grund för att man i äldre 
forskning framhöll att det kun-
de ha varit Vilhelm erövrarens 
maka, drottning Matilda, som 
broderat Bayeuxtapeten. enligt 
senare tids forskning finns inte 
något som kan tyda på detta. 
Vem som tecknat mönstret är 
också okänt, men det kan av 
motivens enhetlighet att döma 
vara en enda person. Beställa-
ren av bonaden anses allmänt 
vara biskop Odo i staden Bay-
eux som med detta konstverk 
ville hylla sin halvbror Vilhelm 
och understryka hans legitimitet 
till englands tron.

¶
I Bayeuxtapetens marginaler 
dominerar bilder av fåglar och 
djur. örnar och korpar som i 

fornnordisk mytologi symbo-
liserade undergång och död 
förekommer ofta i den övre 
marginalen. kanske bidar de sin 
tid i väntan på det kommande 
slaget? I den nedre marginalen 
förekommer en del djur som 
användes i vardagen, men oftast 
avbildas fabeldjur, till exempel 
gripar, drakar och centaurer. I 
likhet med de medeltida hand-
skrifterna finns en relation mel-
lan motiven i centrum och dem i 
marginalen. exempelvis under-
stryker djur i marginalen sam-
ma händelser i huvudfrisen, till 
exempel som när en hund ylar i 
den nedre marginalen och cen-
trum visar en begravningsscen. 
allt eftersom slaget närmar sig 
uttrycker djuren i marginalen på 
olika sätt stegrande oro, rädsla 
eller aggressivitet. genom detta 
samspel mellan centrum och 
marginal har jag funnit en viss 
kronologi även i marginalen.

¶
De människor som är avbildade 
i marginalen kontrasteras på oli-
ka sätt i förhållande till männis-
korna i huvudfrisen, framför allt 
genom en social hierarki med 
representanter för kung, kyrka 
och aristokrati i centrum och 
bönder i den nedre. kontrasten 
mellan centrum och marginaler 

är mest iögonenfallande när det 
gäller kvinnor. I centrum finns 
över huvud taget inte många 
kvinnor, något som i sig inte är 
anmärkningsvärt med tanke på 
huvudmotivet, men de är alla 
avbildade med en klädsel som 
vittnar om tillhörighet till ett 
högre samhällsskikt och de har 
sitt hår dold under en slöja eller 
liknande. Marginalens kvinnor 
avbildas utan kläder och med 
håret utsläppt. De förekommer 
i scener med en erotisk under-
ton och antyder åtminstone i 
ett fall en otillåten förbindelse. 
Huruvida kvinnorna i margina-
len för samtidens beställare och 
betraktare symboliserade miso-
gyni kan diskuteras. Män i mar-
ginalen skildras också utan klä-
der i motsvarande scener som 
kvinnorna. Snarare är det vissa 
handlingar som uppfattades som 
tillhörande marginalen. 

¶
I likhet med de medeltida hand-
skrifterna ser Bayeuxtapetens 
marginaler ut att kommunicera 
med sina betraktare med hjälp 
av symbolik och kontraster. 
Marginalerna framhåller ge-
nom ett kontrastfullt tänkande 
huvudhandlingens svekfulla 
innebörd. Det sätt som margi-
nalen används på kan liknas vid 

en narrspegel som hålls upp och 
kan berätta om grundläggande 
normer och föreställningar i ett 
historiskt perspektiv.

¶
Bayeuxtapeten innehåller fort-
farande många olösta gåtor och 
det pågår ständigt forskning om 
detta unika konstverk. under 
det kommande symposiet kom-
mer detta att sättas i fokus och 
nya rön att presenteras av fors-
kare från ett flertal länder. Då 
Bayeuxtapeten har nära band 
till Skandinavien när det gäller 
dess innehåll och uttrycket är 
det min förhoppning att sym-
posiet i sin tur skall visa vägen 
till vår region och dess textila 
berättande.

agneta ney

agneta ney haR ett 
pågåenDe pRojekt om 
meDeltiDea textilt 
beRättanDe finansieRat 
av beRit wallenbeRgs 
stiftelse.

Detaljer ur Bayeuxtapeten – 1000-talet. Med tillstånd av staden Bayeux.

Här skall ett fotografi av Beyauxtapeten finnas. Men staden Beyaux äger publice-
ringsrätten till samtliga bilder av tapeten och är väldigt restriktiv med att tillåta publi-
cering av andra än dem själva. Därför är bilden borttagen ur denna webbtidning. 

/Red
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Stipendier:

Studenternas fritidssysslor viktiga för Syntronic
Visst spelar studieresultatet 
roll när designföretaget inom 
elektronik och specialpro-
gramvaror utser sina stipen-
diater. Men resten, fritidssys-
selsättningar och intressen, 
spelar närmast större roll.

Hig har omkring 800 000 
kronor att årligen dela ut till 
betjänta stipendiater. ett av de 
företag som donerar pengar är 
Syntronic. Det är också det fö-
retag som har de personligaste 
statuterna.

– Visst kräver vi ett visst antal 
inlästa poäng, men det är nästan 
viktigare med vad de sökande 
har för fritidsintressen, säger 
företagets rekryterare Håkan 
Ström.

Man ser sina medarbetare 
inte bara experter på sina områ-

den, det kan ses som ett grund-
krav. Men de anställda är även 
betraktade som konsulter och 
för att fungera som en sådan 
behövs sociala färdigheter som 
man får, ofta genom sina fritids-
sysselsättningar.

– Därför tar jag nog mer hän-
syn till det personliga brevet när 
jag bestämmer vem som ska få 
stipendiet.

I slutet av oktober delades 
årets stipendier ut. Fyra tusen 
kronor var till fem stipendia-
terna inom elektronik- och da-
taingenjörsprogrammen. 

avsikten är att företaget ska 
fortsätta växa, vilket gör att det 
finns ett långsiktigt behov av att 
anställa nya duktiga medarbe-
tare. 

genom att i olika former 
samarbeta med Högskolan hop-

Håkans Ström från Syntronic delar ut stipendiet till Johannes Wallin. I 
bakgrunden från vänster Johan Andersson, Maria Romoi och längst till 
höger Carl Carlsson. Tobias Rosén heter den femte stipendiaten som tyvärr 
inte kunde närvara vid ceremonin.

Inspirationsföreläsning

Begåvad proffsfotograf berättade
Att nästan kramas med värl-
dens största giftorm, eller 
klänga 60 meter upp i ett 
regnskogsträd för att fotogra-
fera en liten apa verkar vara 
livet för Mattias Klum, världs-
berömd svensk fotograf. Men 
han har även hållit sig på mar-
ken och fotograferat jordens 
största och förmodligen mest 
illaluktande blomma, Raffle-
sia arnoldii – inifrån.

På några år har uppsalasonen 
Mattias klum haft tre olika 
uppdrag av National geograp-
hic Magazine. Första gången en 
av det ytterst påkostade maga-
sinets redaktörer ringde, blev 
han ombedd att ägna en månad 
åt att fotografera jordens största 
giftorm, kungskobran, på plats 
i thailand.

När Mattias klum inte dolde 
sin lycka över det erbjudandet, 
sa redaktören:

– You are nuts.

BaksidaN är FramsidaN

Med fantastiska bilder, men 
även korta filmsnuttar, berät-
tade Mattias klum om sitt foto-
graferande och sina fotografier 
för ett nästan fullsatt Valhall i 
slutet av oktober. Stundom sit-
tande på golvet, stundom lig-
gande, levandegjorde han den 
professionella fotografens ved-
ermödor. Det som andra skulle 
kalla jobbets baksidor kallar 
han framsidor. När han under 
repklättring upp i ett sextio me-
ter högt träd möts av en kolonn 
två centimeter stora myror som 
i samma rep funnit en motorväg 
till marken, är det för honom en 
av livets ljuspunkter.

god Berättare

Mattias har fotograferat i tjugo 
år och redan hunnit nå väl om-
vittnad status som en av värl-
dens främsta naturfotografer. 
Och han är inte bara en bra foto-
graf utan även en god berättare. 

Om sitt möte med kungskobran 
berättar han att en droppe gift 
dödar en människa.

– Men befolkningen har 
knep. De tar växtdelar och gör 
en “pizzasallad” som de lägger 
på bettet varefter de lägger sig 
ned. Sen dör de.

ormeN myste

Men den orm som Mattias träf-
fade i en lokal djurpark och som 
han tänkte fotografera liggande 
på golvet bredvid, var inte sär-
skilt aggressiv av sig. Även om 
den stövelförsedda ormskötaren 
ansträngde sig för att reta upp 
den.

– Den slingrade sig i stället 
fram och lade sig längs med min 
kropp och myste lite medan pu-
bliken skrek.

När skötaren så med stöveln 
knuffade bort ormen hände det 
som inte skulle hända. Ormen 
attackerade, inte skötaren, utan 
Mattias objektiv, som blev ned-
smetat med ormgift.

– Det hade blivit tidernas bild 
om jag inte haft slut på film just 
då.

i hetLuFteN

När Mattias underströk vikten 
av att brinna för sitt jobb, me-
nade han inte så bokstavligt 

som när han ville fotografera 
regnskogen från en varmluft-
ballong.

– Ballongföraren skulle resa 
om en dag och jag funderade på 
om det var något jag inte för-
sökt med än. Då kom jag på att 
det skulle vara snyggt att ta en 
bild från toppen av ballong med 
regnskogen i bakgrunden. Men 
jag hade inte räknat med de två 
stora brännarna som värmer luf-
ten i ballongen.

BLev iNga BiLder

De befann sig rakt under honom 
och vräkte vrålande ut hetluft 
som steg rakt upp. endast en 
tunn duk skiljde värmen från 
Mattias som låg i en hetluftku-
vös på toppen av allt. Den gång-
en blev det inte några bilder. av 
sin egen tyngd hade han hamnat 
i en djup grop i det mjuka tyget 
där han såg endast samma him-
mel som alla andra ser.

Vill man se hans bilder finns 
ett fint urval på hemsidan http://
www.mattiasklum.se.

Föreläsningen var ett samar-
rangemang mellan kontakttor-
get, Internationella sekretariatet 
och Drivhuset.

Mattias Klum besökte Högskolan för att berätta om sina vedermödor som 
naturfotograf. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.

foto: monika klum

ove wall

Sortering ger vinst på 10 000 kronor per månad
Nya källsorteringsskåp och 
egen sopkompressor kom-
mer att minska Högskolans 
kostnader för sophantering 
med omkring 10 000 kronor 
per månad. Detta gäller från 
och med 21 november.

källorteringsskåpen, smala, 
stående träskåp med olika be-
hållare för olika typer av ma-
terial, finns redan på plats i 28 
utrymmen, allra mest lunchrum, 
i samtliga byggnader. 

– Där ska alla typer av för-
packningar läggas, säger miljö-
handläggare Path lindgren. 

att inte använda sig av an-
läggningarna kan sägas vara 
rent slöseri med Högskolans 
pengar.

– Det finns ingen anledning 
att betala mer för sophante-
ringen än vi måste och inves-
teringen kommer att betala sig 
snabbt om alla rättar sig efter 
sorteringsanvisningarna.

I skåpen ska allt förpack-
ningsmaterial läggas. Även 

campusrestaurangens matlådor.
– Men av hygieniska skäl ska 

det som är kladdigt som till ex-
empel plast runt smörgåsar och 
blöta servetter och campus kaf-
femuggar läggas i soporna.

oFaNtLigt dyrt

Sopkärlen, vilka fortfarande 
ska finnas kvar, företrädesvis 
placerade under diskbänkarna i 
lunchrummen, kommer att töm-
mas i den nya komprimerings-
anläggningen på västra campus-
området.

– Från att tidigare ha köpt 
in sophämtning vid omkring 
��0 gånger per år, till ständigt 
ökande kostnad, räknar man 
med att kunna begränsa hämt-
ningen till högst 40 gånger 
samma period. 

– Det är ofantligt dyrt att anli-
ta sophämtning, dessutom kom-
mer sannolikt soptaxan att höjas 
två gånger nästa år. På det här 
sättet möter vi den kommande 
prisökningen. Dessutom kom-

mer vi att inom kort bli ålagda 
ännu hårdare krav på vår sop-
hantering.

Tydliga guider finns vid käll-
sorteringsskåpen. Men en fing-
ervisning är att torra förpack-
ningar sorteras medan blött, 

kladdigt och mjukt i regel går i 
sopkärlet. 

Nyordningen beräknas mins-
ka sophämtningskostnaderna 
med omkring en fjärdedel.

Den 9 november besöktes 
HiG av Mr Mike Matsuno 
från japanska Osaka Gakuin 
University. Syftet med besökt 
var att få till stånd ett utökat 
samarbete.

under de två dagarna besöket 
varade träffade Mike Matsuno 
ett flertal av HiG:s internatio-
nellt engagerade medarbetare, 
bland annat Åke tillander från 
HS-institutionen som haft vi-
deokonferenser med lärare från 
universitetet i Japan inom äm-
net religionsvetenskap.

– Nu hoppas vi kunna vida-
reutveckla dessa till ett större 
samarbete, säger Åke tilander.

ruNdtur

Mr Matsuno bjöds även på rund-
tur i gävle, lunchträffar med rek-
tor leif Svensson, Maria Fregi-
dou-Malama, företagsekonomi, 
samt en guidad tur i nya bib-
lioteket. Just biblioteket har en 
mycket framträdande och viktig 
plats vid japanska universitet. 

Han även kristina Haesert, 
som tillsammans med Hig:s 
förra rektor Birgitta Stymne be-
sökte Osaka gakuin university 
för några år sedan i syfte att 
starta samarbetet.

– Det ser precis ut som Alaska, 
utbrast Mike Matsuno från Osaka 
Gaukin University när han anlände 
till Gävle, för att diskutera utökat 
samarbete mellan lärosätena. I 
bakgrunden religionsvetarna Febe 
Orest och Åke Tilander.

Källsorteringsskåpen finns i samtliga lunchrum och på ett par ytterligare 
strategiska platser inom campus.

ove wall

pas Syntronic kunna bidra till 
att elektronikingenjörer och 
dataingenjörer som studerat i 

gävle hör till de mest attraktiva 
på arbetsmarknaden.

owl 

Japanskt  
besök
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kalendarium

decemBer

06   Inför Exjobbsdagen 
Rävhallen
06   Högre seminarium 
psykologi P
07   Institutionsstyrelse TB
07   Seminarium didaktik P
09   Högskolestyrelse
13  Ledningsgruppsmöte
13  Institutionsstyrelse HS
14  Institutionsstyrelse E
14  Institutionsmöte TB på 
Brynäs
15   HS-nämnden
15   Morgonfika med tom-
ten P
15   Julfest för P
16   Institutionsstyrelse P
16   Eva J:son Lönn dis-
puterar på avhandlingen 
“Jobb(iga) nyheter”, om 
dagstidningarnas bevak-
ning av arbetsmiljöfrågor. 
Disputationen sker i 
Umeå, Belastningsskade-
centrum, BSC.
20   Institutionsstyrelse N
20   Lärarutbildningsnämn-
den
21   Prefektgruppsmöte
21   Förvaltningsråd
24   Seså, gå hem nu!  

NT-nämnden, 2005-10-25

Vid NT-nämndens sammanträde 2005-10-25 behand-
lades bland annat följande ärenden:

•  Fördelning av medel för forskning och forskarut-  
 bildning budgetåret 2006
•  utbildningsplaner för Datavetenskapliga programmet  
 och Besluts-, risk- och policyanalys
•  Rättssäkerhet för doktorander – remissvar
•  Förslag på nytt utbildningsprogram inom Facility  
 Management

Nästkommande sammanträde är den � december då bland 
annat arbetet med förslagen i högskolepropositionen fortsät-
ter.

Protokoll med mera finner ni på http://www.hig.se/orga-
nisation/utbildningschef/programkansliet/Nt-namnden/Nt-
namnden.htm

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

klubbat i 
nämnderna

HS-nämnden, 2005-10-27

Vid HS-nämndens sammanträde den 27 okt. behand-
lades framför allt fördelning av medel för forskning och 
forskarutbildning budgetåret 2006. 
•  Medel utgår i första hand till prioriterade forskargrupper 
som arbetar enligt av nämnden fastställd forskningsplan och 
i enlighet med rådande forskningsstrategier. Nämnden har 
också fortsatt sin prioritering på doktorander.
 

Nästkommande sammanträde är den 29 november. 
Protokoll med mera finner ni på http://www.hig.se/forsk-
ning/FoN.htm (utan bindestreck).

Frågor kring nämndens arbete besvaras av ordförande, 
Svante Brunåker, eller nämndens sekreterare, Björn karls-
son. Frågor kring fördelning av forskarmedel besvaras före-
trädesvis av Mikael Haglund eller Håkan attius.

Lärarutbildningsnämnden, 2005-09-23

•   Nya krav införs i kursbeställningar inför höstterminen 
2006 på grund av den nya examensordningen som beslutades 
av regeringen i somras
•   Omarbetad utbildningsplan skall skriva, med lärarstude-
rande som målgrupp/läsare. 
•   Diskussioner om vikten av att lärarutbildare kompetens-
utvecklas

Frågor kan besvaras av ordförande Bengt Schüllerqvist. 
Nästa möte hålls 2�-24 november.

På gång:

Vinterkräksjukan...
De första rapporterna om 
vinterkräksjukan har kommit. 
Vanligaste orsaken är virus av 
olika slag. Vilken sort brukar 
inte vara intressant, då behand-
lingen inte skiljer sig mellan 
olika sorters magsjuka.  

Dessa virus är mycket smitt-
samma. Det räcker med �0-�00 
virus för att man ska bli smittad. 
tiden från det man smittas till 
magsjukan bryter ut är en till två 
dagar. Symtomen är häftiga kräk-
ningar, diarré, ont i magen, mått-
lig feber, huvudvärk och muskel-
värk och besvären brukar hålla i 
sig mellan ett och tre dygn. 

Smittan sprids mellan männis-
kor via smittad kall mat, dryck 
eller direktkontakt. Försök att 
förebygga blir då god handhy-
gien. Vid hantering av mat skall 
rester som blir kvar snabbt kylas 
ner och ställas i kylskåp. Vid 
uppvärmning speciellt i mikro-
vågsugn, värm inte till ättempe-
ratur utan tills maten blir riktigt 
upphettad. allt för att ta död på 
eventuella virus i maten som i 
stället för att försvinna i stället 
ökar vid värmning till endast ät-
temperatur.

ersätt vätskaN sakta

Behandlingen går ut på att 
dricka mycket så man ersätter 
den vätska man förlorar. Väts-
keersättning finns att köpa på 
apoteket. Det går också bra att 
blanda egen:

egen vätskeersättning:
• � liter vatten
• � msk (45 ml) vanligt socker 

eller 2 msk (30 ml) florsocker
• ½ tsk (2,5 ml) salt Obs! van-

ligt salt, ej magnesiumsalt.
koka upp och låt svalna. kan 

smaksättas med 2 tsk juice. Man 
kan även göra blandningen på 
� liter svagt te. Var noga med 
måtten. 

Vanligtvis får man i sig 2–� 
liter vätska per dygn av det man 
äter och dricker. Vid magsjuka 
bör man dricka ca 2 dl extra per 
lös avföring. Vid feber är beho-
vet ännu större. Man ska inte 
låta bli att dricka även om man 
får gå på toaletten direkt efter-

åt. Om man dricker för snabbt 
stimuleras kräkning och tarm-
tömning. Därför ska man ta en 
klunk varannan minut. Så snart 
magbesvären börjar gå över kan 
man återgå till vanlig mat.

sök hjäLp om...

 När bör man söka hjälp?
• är uttorkad, märks på små 

koncentrerade urinmängder, 
torrhet i munnen, är blek och 
hålögd

• är mycket trött, tagen och 
påverkad

• blodiga diarréer
• hög feber och frossa
• kraftiga magsmärtor
• ihållande kräkningar

Om man har ovanstående 
symtom och ingen annan i om-
givningen är drabbad kanske 
orsaken är något annat än en 
vanlig magsjuka?

anita laRsson 
stuDenthälsan

Egentligen är det inte länge sedan personalgymnastik 
infördes för vanligtvis stillasittande personal. Jag vill minna 
att det var i slutet av sextiotalet.

Vid den tiden var arbetsgivarna inte särskilt pigga på att låta 
personalen lämna skrivbordet varför övningarna helst utfördes 
på armlängds avstånd från telefonen och skrivmaskinen. Men 
det var alltid trevligt att komma i tidningen.

Idén har utvecklats och vid Hig ingår personalgympan som 
en naturlig del i aktivitetsutbudet.

Snickarkursen har Ha berättat om tidigare, matlagningskur-
sen för män har utvecklats till en förkortad matlagningskurs för 
män och kvinnor. Men personalgymnastiken håller ställning-
arna som den mest deltagardragande aktiviteten. Innebandy, 
stavgång, vattengymnastik, men även step up och styrketräning 
med skivstång och bräda kan väljas. 

alla som inte vill vara med tar en promenad, sa min gympa-
lärare. gäller fortfarande kan jag tänka.

owl

gympa populäraste  
personalaktiviteten

Trycket från alla 
som vill vara med på 
personalgymnastiken 
är stort. Därför lottas 
platserna ut. Flera olika 
sorters ansträngningar 
kan väljas, Step up 
(som Tina Skagerlind 
ledde när översta bilden 
togs), styrketräning 
(som här leds av Sandra 
Wikström) är bara två 
av dem.
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Porto 
betalt

Det finns till synes mindre logiska förhållanden som drabbar 
alla arbetsplatser med mer än några få anställda. Om ett fö-
retag har fler än hundra, eller kanske flera hundra, ökar dessa 
mysterier i antal. Det största av dem alla är vart alla kaffekop-
par tar vägen.

På den avdelning (egentligen lunchrummet) som kallas 
Info vilket få omorganisationer kommer att kunna ändra 
på, inköptes för två år sedan �0 blå muggar. Här om dagen 
summerades dessa till åtta. Förlåt två. Nej noll. På ett vå-
ningsplan där det arbetar �6 personer. Detta är inte själva 
mysteriet. Mysteriet är istället att det tycks vara likadant på 
andra avdelningar. Mer om detta om ett tag.

Jag själv får dock ha min bruna mugg i fred. antagligen 
beror det på att färgen, strukturen på den grova keramiken 
och den feltryckta bilden på utsidan gör den inte kopplas ihop 
med födointag. Inte ens jag nyttjar den ju. Men detta gav mig 
en idé. Om man på sin snyggare kopp skriver “Får ej diskas”, 
eller bättre "Har aldrig diskats" kanske åtminstone någon 
tycker att den verkar mindre tilldragande.

I U-bladet (som kallas detta oavsett omorganisation och flera 
år gammalt namnbyte) läser jag Den geniala Idén. Så här: 
egentligen är man inte intresserad av att få tillbaka koppen. 
Man vill bara veta vem som tagit den. Och man kan anta att 
kopparna liksom följer ett naturligt drag, de hamnar ideligen 
på samma grannavdelningar.

U:s, som alltså ska uttydas Institutionen för pedagogik, di-
daktik och psykologis, drag var att på sina nyköpta muggar 
låta stava institutionsnamnet fel. kopparna försvann så klart 
i alla fall. Men det geniala, i den aktuella akademiska miljön, 
var att de inte behövde leta efter förövarna utan kunde sitta 
med armarna i kors och vänta. Ingen akademiker kan låta bli 
att påtala ett stavfel - allra helst för en lärarutbildare?

owl

Buffé från  
nio länder
Inte mindre än nio olika län-
ders matkultur kommer att 
kunna beätas den 24 novem-
ber då HiG:s utbytesstudenter 
skapar buffé tillsammans.

utbytestudenterna kommer att 
härska i campusrestaurangens 
kök under dagen. De egna län-
dernas specialiteter ska lagas till 
buffén på kvällen. 

Det kan bli en grannlaga upp-
gift då alla är välkomna att för 
femtio kronor förköpa en biljett 
till evenemanget. Ingen vet hur 
många gästerna kan bli.

I något fall har studenter för-
säkrat sig mot misslyckande ge-
nom att kalla in ersättare, men 
en kulinarisk resa kommer det 
med säkerhet att bli.

Biljetter köps genom Inter-
nationella sekretariatet, i hög-
skolans reception eller av Gefle 
studentkår. 

...och mer kultur
Johan Stier heter en lektor i 
sociologi vid Mälardalens hög-
skola. Han undervisar i interna-
tionella studier vid Institutionen 
för samhälls- och beteendeve-
tenskap.

Johan Stiers forskning hand-
lar framför allt om identitet, et-
nicitet, interkulturalitet och han 
kommer 22 november till Hig 
för att hålla en öppen föreläs-
ning om "Kulturmötets Janus-
ansikte" i sal ��:202, klockan 
�5.�0.

Tillhör du dem som glömmer 
att ta med dina dokument hem 
för fortsatta redigeringar?

Då finns räddningen på nä-
tet; en webbaserad ordbehand-
lare, ett slags MSWord lite, vid 
namn Writely.

Här saknas allt det som du 
ändå aldrig använder dig av i 
Microsofts flaggskepp. Men 
här finns allt du behöver för att 
skapa snygga dokument, enkelt, 
och utan risk för att blanda ihop 
versioner. Du redigerar hela ti-
den samma dokument.

Du kan även enkelt lägga in 
bilder. Och en fördel jämfört 
med MS Word: du kan lätt re-
digera dokumentet tillsammans 
med någon annan, på var sitt 
håll.

titta in på http://www.wri-
tely.com och registrera dig. Det 
är gratis och än så länge är ditt 
utrymme obegränsat. Såvitt kan 
bedömas är tjänsten både väl-
gjord och seriös.

Inför Bologna
Den 7 december, 08.30–12.30, 
inbjuder Pedagogiska rådet till 
seminarium inför Bolognaar-
betet. 

talar om kursplaneutveck-
ling, learning outcomes, pro-
gression och nivåindelning gör 
dr. Kjell Nilsson, lund.

Professor Ingemar Wedman 
tar upp betygsteori och pedago-
gik i relation till eCtS. 

Seminariet hålls i sal ��:�02 
och anmälan sker till Sara Dahl-
ström, sdo@hig.se, senast � de-
cember. 

välkomna

trevligheter  
på nätet


