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Biblioteket är 
färdigbyggt      
lokalpressen liknar det vid ett uFO. Det 
är inte helt fel. Men från taket av hus 5� 
såg det i alla fall inte ut att kunna lyfta 
igen. I mars sker den officiella invigning-
en av kommunens mest fantastiska bygg-
nad i hjärtat av kungsbäcks campus.

Bologna
Det mesta utrymmet i årets sista Hög-
aktuellt ägnas åt Bolognaarbetet. Om ett 
och ett halvt år ska det vara genomfört, 
samtliga kurs- och programbeskrivning 
omförfattade, examensnivåerna ändrade 
och allt anpassat till den nya europeiska 
standarden

Sid. 2–6

Vart tar lärarna 
vägen nu?
När Rådet för högre utbildning lämnar 
över rodret till Nätuniversitetet försvin-
ner den pedagogiska utvecklingskonfe-
rensen. Vart ska lärarna träffas då, undrar 
Mona eliasson, Åsa Morberg och lars 
Steiner i sin debattartikel

Sid. �0
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rektor Leif Svensson

karl-erik Westergren om Bologna:

en hel del jobb redan gjort
Det stora arbete som låg till 
grund för HiG:s ansökan om 
vetenskapsområdet Teknik, 
är inte förgäves, trots att re-
geringen tydligt markerat att 
det inte blir fler universitet på 
ett tag.
– Då gjordes en heltäckande 
undersökning av våra kva-
liteter som vi nu har nytta 
av i Bolognaarbetet, säger 
utbildningschef Karl-Erik 
Westergren.

Om ganska precis ett och ett 
halvt år ska den stora föränd-
ringen, anpassningen till allt 
det som Bolognadeklarationen 
föreslår. Det är den största för-
ändringen som gjorts och inne-
fattar alla lärosäten i landet och 
övriga europa.

en mängd olika system för 
undervisning, poängberäkning, 
betygssättning, examinationer 
och olika namn på utbildnings-
nivåer, olika innehåll i utbild-
ningar med mera, har trasslat 
till det när det kommit till en 
jämförelse mellan utbildningar 
i olika länder.

Detta har inte gagnat den to-
tala kvaliteten. ett gemensamt 
synsätt för allt det ovanstående, 
skulle ge bättre rörlighet, bättre 
anställningsbarhet och därmed 
ett friare utbyte av erfarenheten 
och kunskap. Målet: att gemen-
samt skapa en "europeisk di-
mension" för den högre utbild-
ningen, höjd status och högre 
kvalitet: Bolognadeklarationen 
skall öka europas konkurrens-
kraft.

– Det är en genomgripande 
förändring och alla enheter job-
bar just nu på det här. Det finns 
vissa principer där regeringen 
slå fast hur det ska vara. Men 
sedan finns områden där reger-
ingen kommer att lämna lite 
öppet. till exempel verkar det 
så när det gäller eCtS, alltså 
sättet mäta utbildningen i po-
äng, att sätta betyg och sättet att 
utforma målformuleringar för 
kursplaner och liknande. Där 

kommer högskolorna att få viss 
valmöjlighet under förutsätt-
ning att det är översättningsbart 
till eCtS. 

ett ganska starkt krav. Det 
finns ändå ganska olika upp-
fattningar inom Hig om det är 
bra eller dåligt med en sjugradig 
skala – inte beroende på skalan 
i sig utan det sätt man hanterar 
den – men ändå kommer det att 
ge ökad enhetlighet.

Men karl-erik ser ingen 
tydlig skillnad mellan uppfatt-
ningen om vilket betygsystem 
som är bäst, bland lärare på N 
och t respektive de humanis-
tiska områdena. [Se exempelvis 
professor Ted Goldbergs upp-
fattning i frågan på sidan 7 i 
denna tidning].

– Men om vi går över till 
en sjugradig skala, och det ska 
vi kanske helst göra för den 
gemensamma standarden, då 
måste det åtföljas av en genom-
gripande pedagogisk diskussion 
om hur det ska hanteras, så att 
det kopplas till det sätt man un-
dervisar på, att man inte föränd-
rar det mekaniskt, vilket annars 
är en stor risk.

Det finns ytterligare saker att 
överväga, till exempel hur man 
ska hantera de olika utbildnings-
nivåerna som enligt Bologna-
överenskommelsen ska vara tre 
år på grundnivå, två år på avan-
cerad nivå följt av tre år forskar-
utbildning, kallat �–2–�.

– Men i Sverige kommer man 
även att tillåta �–�–4.  Då är frå-

gan hur den ettåriga magistern 
och den 2-åriga mastern kom-
mer att förhålla sig till varan-
dra? 

Internationellt sett får man en 
intressant situation när en stu-
dent från Sverige kommer med 
en ettårig magister och en annan 
student kommer med en  tvåårig 
magister. kommer det då att stå 
att båda har en svensk master? 
Det kan dra ned värdet av en 
svensk master därför att man 
utgår ifrån att den är ettårig. 

eCtS räknar även poäng an-
norlunda, inte ett poäng för en 
vecka, utan �,5. Detta därför att 
man inte bara räknar tiden utan 
också hur besvärlig en kurs be-
räknas vara.

– Om vi klämmer ihop våra 
studieår genom att läsa på som-
rarna, kan man lyckas klarar av 
en examen på två år fastän den 
egentligen är på tre år; då kan 
det behövas en extra pedago-
gisk insats för att förklarar att 
ens tvåårga utbildning egentli-
gen är en treårig. 

använder man vårt system är 
det lättare att lösa sådant.

– Det kan bli bekymmer om 
man klämmer ihop studietiden.

Detta har gjort att bland an-
dra ktH:s rektor anders Flod-
ström tillsammans med en lång 
rad kolleger i en debattartikel i 
Dagens Nyheter hävdade att vi 
måste öka längden på civilin-
genjörsutbildningarna från �80 
till 200 poäng. annars skulle vi, 
varnar han, komma att gå miste 
om ett europeiskt erkännande 
av den svenska examen.

Stannat upp

Farten i Bolognaarbetet har 
på regeringsnivå stannat upp 
en aning beroende på att mil-
jöpartiet ställt sig vid sidan om. 
Partiet kan hoppa in närhelst det 
önskar. lägg till detta att det är 
valår och att beslutsviljan är 
inte den högsta.

– Även om man får beslut 
Forts. nästa sida

Karl-Erik Westergren är utbildningschef och högskolans kontaktperson för 
Bolognaarbetet. En mycket stor förändring, men han menar att en hel del 
arbete redan är gjort i och med den tidigare ansökan om vetenskapsområde.

Bologna and all that
Propositionen Ny värld – ny 

högskola, som överlämnades 
av regeringen i juni, kommer 
troligen att i mycket styra vår 
verksamhet under de komman-
de åren. Visserligen är proposi-
tionen inte tagen av riksdagen 
än - ett beslut sägs komma först 
en bit in på nästa år - men det 
är troligt att den kommer att gå 
igenom även om smärre änd-
ringar inte kan uteslutas. Syftet 
med förslagen i propositionen är 
”att i fråga om svensk högre ut-
bildning öka utbildningens inter-
nationalisering och attraktivitet, 
skapa tydlighet och jämförbar-
het internationellt och nationellt, 
bidra till höjd kvalitet, breddad 
rekrytering och skapa en större 
tydlighet i tillträdesreglerna”.

Den internationella aspekten, 
tydligheten och jämförbarheten 
är tänkt att tillgodoses genom en 
uppdelning av utbildningen på 
tre nivåer: grundnivå, avance-
rad nivå och forskarnivå. När en 
gemensam struktur för grundut-
bildningen i europa diskuterades 
efter Bolognadeklarationen �999 
användes ofta formeln tre plus 
två plus tre. en bachelorexamen 
skulle ta tre år, kunna följas av 
en masterexamen efter två års 
ytterligare studier och eventuellt 
avslutas med en treårig forskar-
utbildning. Det svenska förslaget 
ansluter till detta koncept men 
är också en kompromiss, där 
mycket av den gamla strukturen 
bevaras. Problem har varit till 
exempel att anpassa våra långa 
utbildningar – läkare, civilingen-
jör, lärare, socionom och andra 
– till systemet liksom att foga in 
den nuvarande fyraåriga forskar-
utbildning vi har i Sverige. 

Förslaget innebär att de långa 
utbildningarna kommer att fin-
nas kvar odelade och att de ettår-
iga magisterutbildningarna skall 
finnas kvar. Den kanske största 
nyheten är en tvåårig masterut-
bildning där det andra året skall 
kunna komplettera en efterföl-
jande treårig forskarutbildning 
eller (propositionen innebär att vi 
får lära oss en ny terminologi) en 

treårig utbildning på forskarnivå. 
När man granskar förslaget fin-
ner man det knappast uppenbart 
att kvaliteten kommer att bli hö-
gre. Det är också svårt att se att 
tydligheten blir större med den 
föreslagna kompromissen. tänk 
bara efter hur de engelska över-
sättningarna av magisterexamina 
och masterexamina skall se ut, 
en huvudvärk som propositionen 
generöst överlåter till Högskole-
verket. Det förefaller slutligen 
osannolikt att förslaget skulle bi-
dra till breddad rekrytering. Jag 
återkommer till detta nedan.

Vad innebär förslaget då för 
oss? Vad ger det för möjligheter 
och vad ger det för svårigheter. 
en svårighet är uppenbar och det 
är det ganska omfattande plane-
ringsarbete vi måste vidta för 
att anpassa våra utbildningar till 
systemet, för att utveckla mas-
terutbildningar i samverkan med 
andra och för att utveckla egna 
förslag till masterprogram. Det 
finns också, förutom huvudför-
slaget, en hel del detaljer att ta 
upp till diskussion. en sådan är 
eCtS-systemet (european Cre-
dit transfer System) som enligt 
propositionen bör införas men där 
genomförandet bör övervägas yt-
terligare. Vi måste vara väl förbe-
redda inför genomförandet av det 
nya systemet och kan inte vänta 
med förberedelserna tills propo-
sitionen ärt antagen. arbetet är i 
själva verket i full gång.

Det nya systemet tycks för-
svåra våra möjligheter att delta 
i utbildningar på avancerad nivå 
– masterutbildningar – och på 
forskarnivå. en svag punkt i pro-
positionen är detta att man talar 
om att förslaget skulle gynna 
breddad rekrytering och speciellt 
svagt är förslaget när det gäller 
rekryteringen till forskarutbild-
ning. Svagheten belyses väl av 
följande sifferuppgifter: endast � 
procent av våra studenter fortsät-
ter till forskarstudier i dag mot �� 
procent för uppsala universitet. 
av våra studenter har �5 procent 
arbetarbakgrund medan motsva-
rande siffra för grundutbildningen 
vid uppsala universitet är �7 pro-
cent (i forskarutbildningen är den 
sociala obalansen ännu större). 

Det finns, på den positiva 
sidan, emellertid stora möjlig-
heter för oss att utnyttja det nya 
systemet till fördel för både stu-
denter och lärare. ett successivt 
införande av det nya systemet 
och en god anpassning av våra 
utbildningar bör göra det lätt-
tare för studenterna att välja 
en bachelorutbildning hos oss 
för att sedan fortsätta med en 
masterutbildning vid ett annat 
universitet eller högskola. Om-
vänt har vi goda möjligheter att 
utveckla masterprogram inom 
våra speciella styrkeområden 
ensamma eller i gott samarbete 
med andra. genom samverkan 
med andra skall vi också kunna 
vara delaktiga i utbildning på 
forskarnivå till fördel både för 
studenter och lärare.Samverkan 
med andra universitet/högskolor 
är något av ett nyckelord både 
när det gäller propositionen om 
högskoleutbildning och när det 
gäller den redan beslutade forsk-
ningspropositionen Forskning 
för ett bättre liv. Diskussioner 
om sådan samverkan är i gång 
på alla nivåer från rektor till 
den enskilde forskaren/läraren. 
Vi hoppas på ett gott resultat av 
dessa samverkansdiskussioner 
med god vilja både från vår och 
våra samarbetspartners sida och 
med ett gott stöd från departe-
mentet.
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ekonomisk masterexamen  
möjlig genom Mittallians?

Våra framgångar på området 
beror dels på att vi satsat på ef-
terfrågade kurser (till exemplet 
mäklare), dels på att vi varit 
tidiga med Internetbaserad dis-
tansutbildning: Hig:s breddma-
gister i Marketing Management 
har 649 sökande till vårens 
kurs och de kommer från över 
20 länder. utbildningen ges på 
engelska. 

Företagsekonomins betydelse 
för Hig framgår av att ämnet i 
dag svarar för hela 80 procent 
av Hig:s magisterexamina. 

Vad händer med den utbild-
ningen när vi går över till Bo-
logna-strukturen? 

I den nya, internationella ut-
bildningsstrukturen kommer det 
att finnas två examina på den 
avancerade nivån – en ettårig 
magisterexamen och en tvåårig 
masterexamen. 

Hig får endast examensrätt 
för den ettåriga, vilket gör att 
Instituionen för ekonomi nu ar-
betar för att så snabbt som möj-
ligt söka examensrätt för den 
tvååriga masterexamen. 

För ett år sedan ansåg den högre 
utbildningsinstansen som kallas 
för Högskolan i gävle, genom 
sina olika beslutsfattande organ, 
från ämnesavdelning, till insti-
tution, till nämnd, till styrelse, 
att den besatt den kompetens 
som skulle räcka till för driva 
forskarutbildning i två veten-
skapsområden. två mycket 
genomarbetade och påkostade 
ansökningsvolymer vittnar om 
detta. att dessa dokument nu-
mera fungerar som hyllvärmare 
hos regeringen minskar inte 
betydelsen av det anspråk om 
kompetens som finns mellan 
pärmarna. 

tre nivåer

Medan vi inväntade en möjlig 
”vink” om hur det låg till med 
dessa ansökningar utkom re-
geringspropositionen om ”Ny 

värld, ny högskola”, i vardags-
språk kallad ”Bolognaprop-
pen”. Den mest kortfattade 
beskrivningen av intentionerna 
i detta dokument blev ”�+2+�-
modellen”. en paneuropeisk 
struktur för högre utbildning 
skulle bygga tre nivåer inom 
den höger utbildningen. kon-
sekvensen för det svenska sys-
temet skulle vara införandet av 
en striktare tid och poängtal för 
en grundläggande examen på 
kandidatnivå. 

avancerad nivå

Det gamla, ämnesbundna a-B-
C-D-systemet skulle ersättas. 
Den svenska magisterexamen 
på grundutbildningsnivå skulle 
utgå. en avancerad nivå, med 
spår av den gamla magister-
examen och ett första steg i en 
licentiatutbildning, döpt till 

Peter Gill 
Professor i PedaGoGik

”Mastersnivå” skall utgöra ett 
mellansteg mellan fil. kand. och 
fil. dr. En viktig ram för den nya 
”mellannivån” är att den först 
och främst skall vara en tvåårig 
eller 80-poängsutbildning. 

Det andra året av denna ut-
bildning skall kunna kvitteras 
mot ett första år i en forskar-
utbildning med följden att den 
student som valde �+2-vägen 

man inte gillar, är det bättre än 
inga beslut alls.  Det skapar en 
massa extraarbete för oss på 
högskolorna att försöka tolka 
beslut. Den typen av spekula-
tioner är vi kanske tvungna att 
göra men då måste man vara 
försiktig åt vilket håll man drar 
iväg.

Somt är också positivt.
– Vi har nu möjlighet att se 

över programmen, se över mål-
formulering och få dem bättre 
genomarbetade. kursplanerna 
ska vara väldigt aktivt skrivna 
och innehålla exakta beskriv-
ningar av vad studenten ska 
kunna, ha för förmåga och ha 
för inställning.

arbetet börjar komma igång 
på allvar  i både nämnderna och 

i ämnesgrupperna, säger karl-
erik.

univerSitet i praktiken

Ytterligare positivt är att den 
ansökan om vetenskapsområde 
som tidigare lämnats in till re-
geringen, och som föregicks av 
en gedigen genomgång av Hig:
s kvaliteter på området. Det 
innebär att en hel del jobb redan 
är gjort inför det kvalitetsarbete 
som Bolognadeklarationen krä-
ver.

– Då var siktet inställt på att 
bli ett universitet på det sätt som 
gällde förut. Nu är det inställt på 
att bli ett universitet i praktiken, 
så att säga. Om vi ser till att få 
masterrätter, bygger vår kvalitet 
och ser till att ha allianser med 
andra högskolor så att vi kan 

skall kunna disputera efter � år. 
Strukturen på avancerad nivå 
bör erbjuda möjligheten för 
studenten att ta ut en masters-
nivåexamen efter ett år. Det fö-
reslogs att denna examen skulle 
kallas för ”magisterexamen”, 
ej att förväxla med den tidigare 
magisterutbildningen. 

"Garantera" – inte 
"erbjuda"

Centralt i förslaget är grundre-
geln att den student som läser en 
ettårig magisterexamen måste 
kunna fortsätta till mastersni-
vån. en inläst magisterexamen 
skall inte vara en återvändsgränd 
och studenten skall garanteras 
möjligheten att fortsätta till 
mastersnivån. Notera, och detta 
är min tolkning, att ”garantera” 
är ett strängare åtagande än att 
”kunna erbjuda”. Denna konse-
kvens, helt rimlig i min mening, 
får till följd att den mindre eller 
medelstora högskolan som an-
ser sig besitta kompetensen att 
bedriva undervisning på avan-
cerad nivå måste sikta mot att 
erbjuda mastersexamina. Det 
räcker inte med att för studenter 
deklarera ”möjligheten” att läsa 
vidare vid ett annat universitet. 
Detta måste vara en ofrånkom-
lig garanti. 

Peter gill:

"Masterexamen måste kunna garanteras"
Ekonomi har inte bara blivit det största utbildningsområdet vid 
HiG, utan vår ekonomsektor är nu dessutom störst i Norrland, 
säger docent Lars-Torsten Eriksson. 

eftersom det andra året i 
denna examen ska kunna till-
godoräknas även i den nya fors-
karutbildningen, räcker det inte 
med att Hig får examensrätten. 
Vi måste också etablera ett nära 
samarbete med en högskola 
med forskarutbildning. 

e-institutionens samarbetar 
därför med Mittuniversitetet 
för att ta fram ett gemensamt 
förslag till masterexamen. Den 
forskningsprofil som finns i 
företagsekonomi vid Hig och 
Mittuniversitetet passar väl 
ihop, så ett samarbete verkar 
därför möjligt. 

Hig har dessutom betydligt 
mer docent- och professors-
kompetens i företagsekonomi 
än Mittuniversitetet, vilket gör 
att man där ser möjligheten att 
få handledare från Hig. Diskus-
sionerna om en masterexamen 
kan därför mycket väl utvecklas 
vidare och resultera i både en 
gemensam forskarskola och ge-
mensamma forskningsprojekt. 

lars torsten eriksson 
docent

"Det räcker inte med att för studenter deklarera ”möjligheten” 
att läsa vidare vid ett annat universitet. Detta måste vara en 
ofrånkomlig garanti. Därför borde HiG satsa på helt egna 
masterprogram. Det är också fullt möjligt med den kompetens 
som finns redan i dag", skriver professor Peter Gill.

ove Wall

erbjuda samma saker som ett 
universitet gör, kan vi de facto 
säga att vi är ett universitet. 

Men fortfarande finns olösta 
frågor. 

– Vi har kommit underfund 
om att ett par viktiga beslut 
måste tas. Hur ska vi hantera 
eCtS-betygen? Hur ska vi 
prioritera mellan olika master-
examensförslag? Propositionen 
säger att regeringen kommer att 
vara återhållsam med master-
examensrätt till lärosäten utan 
vetenskapsområde. Men  också 
att man bör ta hänsyn till om lä-
rosäten har speciella förutsätt-
ningar. Sådant behöver vi veta 
i början av denna vår.

Jag tycker att det skulle vara 
en skandal om en högskola som 
ansåg sig kompetent att bedriva 
forskarutbildning, inom ramen 
för Bolognainitiativet, skulle 
finna en lösning på ”masters-
problemet” genom kontrakt 
med andra universitet för att 
kunna erbjuda ett andra år. Det 
känns som om vi hade anmält 
oss till Stockholms maraton och 
inte fick starta. Någon föreslår 
att vi kan springa göteborgs el-
ler gävles halvmaraton i stället. 
Men då kommer klubbledning 
och uttrycker ett tvivel om vi 
ens klarar halvmaran. Och jag 
som har tränat i tio år för att 
springa maraton.

behöver inte Gälla alla

Den samlade kompetensen i 
Högskolan i gävle både i for-
mell utbildning, befattning, 
faktisk forskning och erfarenhet 
räcker långt bortom göteborgs 
halvmaraton. Om vi skulle delta 
är det klart att inte hela persona-
len skulle kunna springa. Men 
det känns som om de mest kom-
petenta tränar var och en för sig. 
Medan anspråket om universi-
tetsstatus förblir ett mål bör det 
inte betyda att de nödvändiga 
strukturella omorganisationer 
som forskarutbildning skulle ha 
inneburit inte skall komma till 
stånd. 

ett antal ämneSområden

Jag anser att Hig behöver en ny 
organisationsnivå med uppgift 
att dimensionera, planera och 
omedelbart leverera en kurs-
verksamhet på mastersnivå. 
Planläggningen borde utgå ifrån 
en mastersexamen och dimen-
sioneras för att erbjuda en korg 
avancerade kurser som räcker 
till de 60 poäng (+ 20p uppsats) 
en sådan utbildning kräver. 

Denna struktur måste vara 
ämnes- och institutionsöverskri-
dande. I stället för ämnesspeci-
fika examina borde HiG erbjuda 
mastersexamina i ett antal äm-
nesområden. Möjliga grundste-
nar i dessa är redan beskrivna i 
våra vetenskapsområdesansök-
ningar.  Mastersexamina med 
tillhörande magisterexamina 
borde betecknas utifrån de pro-
filområdena HiG redan har 

beslutat om. Min kompetens 
ligger inom det samhällsveten-
skapliga fältet. Där borde vi 
kunna erbjuda mastersexamina 
inom, t. ex., utbildningsveten-
skap (educational Science), be-
teendevetenskap (Behavioural 
Science) och ekonomisk veten-
skap (economic Science).

 Riktningar inom dessa om-
råden borde kunna utvecklas 
med direkt anknytning till olika 
spår inom våra profilområden. 
genom skapande av master-
skolor (Masters Schools) finns 
möjligheter för vissa effektivi-
tetsvinster genom samläsning 
av obligatoriska forskningsme-
todologiska kurser. 

avancerade kurSer

ett exempel på en sådan mas-
terexamen skulle kunna vara en 
examen riktad mot skolledare 
och andra förtroendetjänster 
inom skolväsendet med inrikt-
ning mot skolans inomhusmiljö. 
Forskningsanknytningen skulle 
kunna bygga på Hig:s forsk-
ning kring buller, koncentra-
tion och belastningsskador. en 
sådan mastersexamen skulle 
kunna vara mycket praktisk 
med fokus på tillämpbara kun-
skaper om ergonomi (för lärare, 
barn, klassrum, arbetsplatser), 
om buller, inomhusluft, med 
kanske kunskaper om skolarki-
tektur etc. 

Jag kan föreställa mig en 
mastersexamen i educational 
Science med fokus på effekti-
vitet (dess mätning, kontroll-
funktion, betygssättning andra 
kvalitetsmått), skolans eko-
nomi, effektivt bruk av resur-
ser (klassrum, utomhus, dator, 
teknik).

ny Struktur behövS

Men för att genomföra dessa 
avancerade kurser behövs en ny 
organisationsstruktur samt en 
medveten stimulering av äm-
nes- och institutionsöverbryg-
gande initiativ. Det kanske till 
och med krävs en annan tjänst-
göringsstruktur där lektorer, 
docenter och professorer får en 
del av sina tjänster lagda vid ny-
utvecklade mastersskolor.

Forts.fr. föreg. sida

– Här finns redan kompetens för att vi ska kunna utveckla egna master-
program, menar Peter Gill, som hävdar att propositionen ger automatiskt 
utrymme för detta.

– Vår breda ekonomimagister är oerhört populär, men då den inte kan 
finnas kvar i nuvarande form efter Bolognaövergången, diskuterar vi ett 
samarbete med Mittuniversitetet. På sikt borde vi själva kunna erbjuda en 
tvåårig masterexamen och kompetensen finns, säger Lars-Torsten Eriksson.
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"Studenterna kan välja redan i dag"
I Sverige styrs våra examina 
av examensordningen som 
är ett tillägg till högskoleför-
ordningen. Där anges bland 
annat antal poäng, benäm-
ning på examen och olika mål 
som skall vara uppnådda. Till 
detta kan varje lärosäte göra 
egna tillägg, så kallade lokala 
föreskrifter. 

I den nya examensordningen 
som kommer efter riksdagens 
beslut i vår, kommer hela exa-
mensordningen att vara revide-
rad och med ett flertal nyheter. 

en del examina tas helt bort, 
däribland yrkeshögskoleexa-
men. 

ökar tydliGheten

alla examina kommer att ha 
ett fast antal poäng och inte 
som dagens system där många 
examina har kravet ”om minst 

antal poäng”. 
Att fixera antalet poäng 

menar man ökar tydligheten i 
bland annat längden på en ut-
bildning. Om man anammar 
detta system kommer det att 
innebära att studenten måste 
välja vilka kurser som ska ingå 
i examen mot dagens system 
där studenten kan ta med alla 
lästa och avslutade kurser. 

Förmodligen innebär detta 
att antalet kursbevis kommer 
att öka, då studenterna gärna 
vill visa att de läst mer än kra-
vet för examina. 

I samband med Bolognapro-
cessen diskuteras även det eu-

ropeiska meritöverföringssys-
temet eCtS som ursprungligen 
har utvecklats inom erasmus-
programmet. När det gäller att 
omräkna poäng enligt eCtS har 
vi redan den anpassningen vid 
Hig och vi arbetar med att våra 
examensbevis också ska anpas-
sas till detta. 

För de studenter som så öns-
kar för vi redan nu in poäng en-
ligt eCtS i examensbevis. 

lättare jämföra

en stark drivkraft i Bologna-
processen är att öka möjlig-
heten till att göra utbildningar 
och utbildningsbevis jämför-
bara bland de länder som är be-

rörda. På Hig har vi redan nu 
tvåspråkiga (sv/eng) examens-
bevis och en bilaga som kallas 
Diploma Supplement. 

Bilagan är engelskspråkig 
och ger en mer utförlig beskriv-
ning om den aktuella examen 
och dess inplacering i det aktu-
ella landets utbildningssystem. 

Sedan 2003

Det finns också utrymme 
att lägga till ytterligare infor-
mation vid behov – som att 
beskriva ett speciellt program 
eller om studenten har bedrivit 
studier i annat land. 

Vid Högskolan i gävle har vi 
använt oss av detta sedan 200� 

"eCtS-betygen passar 
inte alls inom sociologin"

– ECTS-betygen passar kan-
ske inom vissa områden, men 
mitt eget. Inom sociologin 
handlar det om att arbeta i 
team och göra komplexa av-
vägningar. Där är det mycket 
svårt att säga om det är rätt 
eller fel. Betygsättningen 
kommer också att ta tid från 
undervisningen.  

Det säger sociologipro-
fessor ted goldberg 
om den nya sjugradiga 
betygsskalan som är 
tänkbar när Bolog-
nadeklarationen blir 
verklighet 2007. Han 
menar att en övergång 
till de eCtS-anpas-
sade betygen kom-
mer att innebära flera 
problem inom hans 
undervisningsområde, 
sociologin.

Ska veta exakt

Det börjar redan när alla kurs-
planer ska göras om. De ska 
exakt slå fast vad studenten i 
slutändan måste kunna eller 
klara av. Det kommer att ta av-
sevärd tid, menar ted goldberg. 
Ju fler betygsnivåer – desto ex-
aktare kursplaner krävs efter-
som studenten har rätt att veta 
vilka krav som ställs för ett visst 
studieresultat.

Detta passar inte in på områ-
den, exempelvis vårdinsatser, 
som kräver lagarbete, hävdar 
ted goldberg.

– Där finns ibland inte rätt 
eller fel utan mycket komplexa 
avvägningar av handlingsalter-
nativ. Då blir det väldigt svårt 
för en lärare att gradera stu-
denters svar i en tentamen och 
ju fler grader ett betygssystem 
har, desto mer exakt måste det 
göras. 

ted goldberg säger vidare 
att hans studenter är betjänta av 

samarbete där de får bjuda på 
sina egna idéer om hur något 
ska göras. 

– Det kommer de senare 
också att vara betjänta av i ar-
betslivet. 

Därför kan man ibland gå på 
känn när man sätter betyg, säger 
han.

– Men då kan det bli problem 

när en student pressar en lärare 
på exakt vad den ska kunna. Då 
kan läraren inte svar att studen-
ten inte läst sidan tio i den heller 
den boken. 

två betyG räcker

Ytterligare en nackdel, menar 
goldberg, är att både kurspla-
neringen och betygsättningen 
kommer att ta tid från det vik-
tigaste, undervisningen.

 På socialhögskolan där 
goldberg har sitt huvudsakliga 
arbete har man betyg i två steg, 
godkänt och icke godkänt. Des-
sa ökas till tre nivåer när man 
kommit till examinationen.

– Men mina åsikter om 
eCtS-betygen gäller bara mitt 
eget ämne. Den nya skala kan 
säkert vara bra i vissa andra äm-
nen av mera teoretisk karraktär, 
det vet jag inget om.

– De nya betygen passar inte i alla ämnen, 
säger sociologiprofessor Ted Goldberg.

"Vid Högskolan i 
Gävle har vi redan 

nu tvåspråkiga 
examensbevis 

och en bilaga som 
kallas Diploma 
Supplement." och det bifogas alltid när exa-

mensbevis skickas ut.
 Diskussioner om behovet av 

gemensamma examina och in-
tegrerade utbildningsprogram 
mellan länderna pågår också. 
Bland annat vill man avlägsna 
de juridiska hinder för utfärdan-
de och erkännande av gemen-
samma examina (joint degrees), 
som finns i dag. 

Vid Hig kan man få en Dou-
ble Degree och då ges studenter 
möjlighet att erhålla en svensk 
examen samtidigt som de får en 
examen från sitt hemland. 

Detta styrs via avtal som Hig 
har med några länder, däribland 
tyskland och Holland. 

Maria  Strand Öman är en av HiG:s examenshandläggare. 
– Bolognaprocessen kommer att påverka oss i allra högsta grad men inte i utformningen av själva examensbevisen. 
Studenterna kan själva välja innehållet gällande betyg och poäng.

Perspektiv på nya lärares  
professionella utveckling 

Forskargruppen Induc-
tion, som etablerades 
1998 vid Högskolan i 
Gävle, har studerat olika 
frågor som hör ihop med 
nyblivna lärares situation. 
Detta forsknings- och ut-
vecklingsarbete utgör en 
bas för det forsknings-
program som nu beviljats 
medel, 6,2 miljoner kro-
nor, från Utbildningsve-
tenskapliga kommittén. 

Redan gjorda praktiska er-
farenheter och teoretiska 
referenspunkter öppnar 
för en breddning och för-
djupning i förståelse och 
teoribildning.
  Det nya projektets över-
gripande syfte är att bidra 
med kunskap om lärares 
professionella utveckling 
med tonvikt på den första 
tiden i yrket – induction-
perioden. 

tolka läraruppdraGet

Den grundläggande frågan 
är hur man utvecklar den 
didaktiska medvetenheten, 
det vill säga hur en nybli-
ven lärare kan tolka lärar-
uppdraget och omsätta sin 
kunskap om läraryrket till 
undervisningshandlingar? 

Forskningsprogrammet 
har en komparativ prax-
isnära an-sats och utförs 
i ett nätverkssamarbete 
med kommuner och lärar-
facken. 

nordiSka länderna

Datainsamling kommer 
att ske med hjälp av inter-
vjuer, observationer, text-
analyser och eventuellt 
enkäter. 

gruppen har ett inter-
nationellt nätverkssamar-
bete genom association 
for teacher education in 
europe, atee, och de 
nordiska länderna samt 
estland. 

Sex delprojekt

Forskningsprogrammet 
kommer att ge kunskap 
om lärarprofessionens di-
daktiska kärna, om lärar-
utbildningen och högsko-
leutbildning, om lärares 
professionella utveckling, 
om förståelse av lärar- och 
mentorsuppdrag samt om 
skolutveckling.

hur utveckla

Den samlade kunskapen 
bör väsentligt öka förstå-
elsen för varför en lärare 
väljer att stanna och ut-
vecklas i yrket – och hur 
denna utveckling gestaltas 
och kan förstås. 

Således handlar detta 
om ett projekt som har hög 
relevans för lärarutbild-
ning och annan högsko-
leutbildning, för enskilda 
skolor och för kommuner 
samt för skolutveckling på 
olika nivåer.

treåriGt projekt

Programmet omfattar sex 
delprojekt och är treårigt. 

Forskargruppen be-
står av professor Chris-
tina Gustafsson, fil dr Åsa 
Morberg samt universitets-
adjunkt göran Fransson.

Maria strand ÖMan ove Wall

examenshandläggaren
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ove Wall

Ingen snedrekrytering 
bland distansstudenterna

Det förekommer generellt 
sett ingen underrekrytering 
av studenter från arbetar-
bakgrund bland landets dis-
tansutbildningar. Det visar en 
undersökning som Högskole-
verket, HSV, har gjort.

Var tionde studentet i Sverige 
läste på distans höstterminen 
2004. De var sammanlagt 
�7 900.

Nätuniversitetet, som fung-
erar som portal för en mycket 
stor andel av de utbildningar 
som ges på distans, har breddat 
sin rekrytering av studenter från 
arbetarhem, från glesbyggd och 
som har barn.

andelarna distansstudenter 
av det totala antalet studerande 

skiftar stort. Chalmers och Han-
delshögskolan har inga distans-
studenter alls vilket säkerligen 
beror på att de inte ger någon 
distansundervisning. 

I topp ligger Högskolan got-
land, Blekinge läns tekniska 
högskola, Mittuniversitetet och 
Högskolan i gävle. För got-
lands del handlar det om hela 
50 procent vilket innebär � 472 
studenter. I gävle är siffran 28 
procent eller 2 ��� studenter.

HSV räknar med att de ex-
trapengar som ges till nätkur-
ser har spelat avsevärd roll. Nu 
försvinner dessa ersättningar. 
Detta kommer sannolikt att 
minska intresset för att skapa 
nya kurser.

gäststudenter som kan laga mat
SaCO-mässan:

Största kassen vinner kampen om uppmärksamheten

ökat samarbete med ktH 
ger enklare vidarestudier
Tack vara ett utökat samar-
betsavtal mellan KTH och 
HIG studenter på geomatik-
programmet i Gävle kunna 
fortsätta direkt på KTH.

ktH och Hig har under många 
år på olika sätt samverkat inom 
lantmäteri- och samhällsbygg-
nadsområdet. På lärarsidan 
finns goda kontakter och stu-
denter från Hig går vidare till 
magisterutbildningen vid ktH.

lärosätena har även en ge-
mensam forskarskola som inne-
fattar lantmäteriområdet.

Nu är avsikten att utöka 
samarbetet inom grundutbild-
ningen.

I ett första steg är målet att 
kunna erbjuda studenter vid 

Hig:s geomatikprogram att 
kunna antas vid några av kom-
petensinriktningarna inom 
Samhällsbyggnadsprogrammet 
vid ktH.

Senare kommer man även att 
se om det finns möjligheter till 
samverkan även inom magister- 
och masternivåerna.

Det båda lärosätenas rektorer  
har nu skrivit under avtalet och 
uppdragit åt berörda enheter 
och utbildningsansvariga att 
utveckla de praktiska förutsätt-
ningarna. Studenter som tar sina 
examina vid Hig efter 2006, ska 
därefter kunna antas till ktH:s 
Samhällsbyggarprogram.

Nu är det bevisat – även 
studenter kan laga mat. 
Det visade sig i alla fall när 
HiG:s gäststudenter tillsam-
mans ordnade offentlig och 
internationell buffé i slutet 
av oktober i Campusrestau-
rangen.
Mat från tio länder, tillagad av 
ett sjuttiotal studenter, till det 
mycket överkomliga priset av 
en femtiolapp lockade många 
att provsmaka. 

arrangör var Internationella 
sekretariatet och Studentkåren 
som är relativt säkra på att suc-
cén kommer att upprepas kom-
mande år. 

Det bjöds alltså mer än korv 
och pasta som annars enligt säg-
nen förenar studenter i många 
delar av världen, rent av som 
huvudnäringsintag.

De länder som presenterades 
på detta sätt var Finland, Ita-
lien, tyskland, kina, grekland, 
Frankrike, Spanien, Schweiz, 
Nederländerna och Belgien.

kontakttorget i lyckat samarbete i ljusdal
Behöver dina studenter 
komma ut på studiebesök? 
Kontakttorget har i flera år 
arrangerat olika kontaktre-
sor för Högskolans studenter 
med studiebesök på företag 
och verksamheter i länet. 

Senast var häromveckan när 
kontakttorget tillsammans med 
Närljus bjöd in studenterna vid 
Sociala omsorgsprogrammet på 
en resa till ljusdal. 

Det var alla förstaårsstuden-
terna som fick en inbjudan till 
att besöka olika verksamheter i 
ljusdal med anknytning till ut-
bildningen. ett besök på hant-

verkskooperativet unitis var 
första stopp. unitis är en tidi-
gare kommunal dagverksamhet 
som en dag bestämde sig för att 
bryta upp och starta något eget. 
Nu har kooperativet funnits i sju 
år och är en blomstrande verk-
samhet för funktionshindrade.

"rätt utbildninG" 

eftermiddagen tillbringades 
på källbacken vid sjukhuset i 
Ljusdal. Där fick studenterna 
information om vårdplanering 
och biståndshandläggning samt 
dagverksamhet och anhörigvård 
från två av cheferna. 

SaCO:s studentmässa i Älvsjö 
hade 20 000 föranmälda besö-
kare och �70 utställare. Nästan 
samtliga högskolor i Sverige var 
representerade, även Högskolan 
i gävle.

Det spanska kocklaget passade på att stolt posera vid sina skapelser. Från vänster Teresa Hernando Palancar, 
Javier Gallego Iglesias, Andrea Rodríguez Pérez, Marcos Martínez, Emilio Alfonso Carpi, Maria Melgar Jimenez, 
Víctor Aniorte Cánovas, Miguel Galindo Cifre, Noemi Vidal Sánchez, Pedro Romero Pascual samt Santiago Fer-
reira Cuenca

Studenternas utvärdering 
av resan ger oss gott betyg: 
”önskar att studiebesöken var 
obligatoriska för alla skulle 
behöva den här informatio-
nen”, ”Många frågetecken 
försvann", "har mycket nytta 
av informationen inom ut-
bildningen”, ”Super! Jag 
har valt rätt utbildning”, var 

några av kommentarerna vi 
fick ta del av. 

Vill du som är lärare att 
vi arrangerar något liknan-
de för dina studenter under 
nästa år hör du av dig till 
oss på kontakttorget med 
dina idéer.

Maria Åstrand  
sWenneke

fakta:

närljus är en saMarbetsorGanisation soM 
bildades 1986 Mellan ljusdals koMMun och 
dess fÖretaG. syftet är att stärka och utveckla 
närinGslivet i koMMunen.

I sin monter, som utnyttjade utrymmet 
även ovanför huvudena, presenterades 
en kreativitetsprofilerad samling pro-
gram; Serietecknarskolan (bilden ovan 
med studenterna Stef Goine och Yvette 
Gustafsson), kreativ programmering, 
Design och träteknik (bilden till vänster 
med studenterna Robert Danielsson, 

Staffan Kullgren och Lotten Andersson), 
samt den projektbaserade ingenjörsut-
bildningen. 

kreativiteten var också stor när idé-
erna för hur man bäst skulle synas, och 
förmodligen tog en studenttidning priset 
med en tom logotypförsedd kasse, stor, 
så att alla andra fick plats inuti.

oWl
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Det kom en vision:

"Winding Valhall"
Valhall, vår aula, är ofta för 
många första mötet med 
Högskolan i Gävle. Vad ger 
lokalen i dag för signaler 
till besökaren? Inspiration, 
kreativitet, fascination? 
Bränner sig interiören fast 
på näthinnan? Är den sam-
talsämnet när man kommer 
hem eller tillbaka till sin ar-
betsplats?

Med tanke på att Jadwigahal-
len inte längre kan användas 
för tentamen så har behovet 
av att använda Valhall som 
skrivsal ökat. Valhall borde 
därför göras om så att den 
blev lämplig även för detta 
ändamål.

Min vision är att aulan skall 
vara en metafor över Sverige. 
Den har länge nog speglat den 
gamla visionen Sverige, där 
alla ska ha det lika hårt och 
alla ryggar är lika krumma. 
tålmodigt väntande i pryd-
liga rader, på sin tur.

Valhall var ju en vision 
redan under förkristen tid, 
över livet efter döden. Den i 
strid stupade vikingens och 
förmodligen även sköldmöns 
festsal, där om aftonen Sär-
imner slukades av en munter 
hop, efter dagens sega batal-
jer. Inte så olikt nutidens före-
läsare som dagligen slukas av 
kunskapstörstande studenter, 
men ändå återkommer, rosiga 
i hyn, dagen efter.

låt studenter inom pro-
grammet ” Design och trä-
teknik”, i små etapper byta 
ut sittplatserna i Valhall. 
Där ingen etapps möbler är 
den andra lik för att spegla 
ett mångkulturellt samhälle. 
Fläckvis helt segregerat, an-
nars mjukt uppblandat. Själ-
va förändringsarbetet, alltid 
på gång, symboliserande en 

pågående invandring. Varje 
tisdagsmorgon klockan sju 
agerar schemaenhetens asyl-
nämnd för att avgöra om de 
nytillkomna uppfyller de 
krav som finns för tentamen, 
och får stanna.

låt varje kommun i Sve-
rige sponsra ”sin” stol. 
Månne de rentutav skickar 
en representativ stol de har 
över. Då kan nya studenter 
vid terminsstart söka upp sin 
hembyggds stol, och lugnt 
sjunka ner, förvissad om att 
vara en del av och har en 
plats i helheten.

gångstråken ändras så 
tentander slipper klättra över 
sin granne. gångstråk som 
likt åar och norrlandsälvar 
avvattnar, avfolkar lokalen 
lekfullt. ömsom lugna fjär-
dar och strida forsar. kanske 
armstöden mot gångstråken 
kan fällas ut för att tillskapa 
extraplatser vid välbesökta 
arrangemang.

Stolarnas textilier får leda 
tankarna till gulnande fjäll-
björkar, myrar, granskog, 
böljande slätter, algblom-
ning och träslagen, folksla-
gen. ljuddämpande material 
strävar upp längs väggarna, 
formar sig till hissnande ho-
risonter. Från taket störtar 
det sig ner över besökaren 
likt ett färgsprakande norr-
sken.

längst upp mot bakre 
väggen ligger en gammal 
torrfura att sitta på, moss-
mjuk, bänkarna tätnar sö-
derut, fram mot en talarstol 
inspirerad av Ringhals III 
eller turning torso.

ett "Winding Valhall".

Forskningsmedel –  
ett kvalitetstecken

Sammanlagt 22 miljoner 
kronor har den senaste tiden 
slussats in till forskning vid 
HiG.
– Det är ett klart kvalitets-
tecken då ansökningarna 
görs i konkurrens med alla 
universitet och högskolor, 
säger forskningssekreterare 
Håkan Attius.

"läsforskningen har utvecklats 
mycket starkt de senaste decen-
nierna, men detta har haft svårt 
att slå igenom i högskolornas 
och universitetens utbildningar 
för de yrkesområden som be-
rörs", menar Åke Olofsson på 
P-institutionen som av Veten-
skapsrådet, VR, fått 400 000 
kronor till utvecklandet av ett 
nätverk med syftet att råda bot 
på detta. 

normer för Sexualitet

"Farliga förbindelser" heter det 
treåriga projekt som lena Roos, 
universitetslektor i religionsve-
tenskap på HS-institutionen, av 
Riksbankens Jubileumsfond fått 
�,7 miljoner kronor för att ge-
nomföra. Projektet ska behandla 
hur normer för sexualitet under 
medeltiden användes som ett 
verktyg för att konstruera judisk 
identitet i det kristna europa. 

SammanfattninGSmått

Många viktiga beslut tas med 
hjälp av så kallade samman-
fattningsmått. Det kan gälla be-
tygsmedelvärde som bestämmer 
vilka studenter som antas till 
högre utbildningar, upphand-
lingsval för att bestämma den 
bäste leverantören för en tjänst 
eller vara, eller hälsorelaterad 
livskvalitet som kan bestämma 
prioritet inom vården. 

Sådana mått är både kontro-
versiella och svåra att bestäm-
ma, menar Jan Odelstad på N-
institutionen som tillsammans 
med professor Johan Bring vid 
Högskolan Dalarna som av VR 

fått �,5 miljoner kronor för att 
utveckla en metodik för hur 
dessa mått skall konstrueras 
och tolkas.

humanforSkninG

Sex miljoner kronor har do-
cent Hans Richter, professor 
Svend-erik Mathiassen, båda 
vid Belastningsskadecentrum, 
och professor anders kjellberg 
vid Institutionen för teknik och 
byggd miljö tilldelats av Forsk-
ningsrådet för arbetsliv och so-
cialvetenskap, FaS. Det treåriga 
projektet är en fortsättning på 
Richters arbete om sambandet 
mellan nack- och skulderpro-
blem och problem med synen. 
I samband med detta skall ett 
nytt humanlaboratorium iord-
ningställas i BMg:s lokaler på 
Brynäs i gävle.

billiGare och bättre

Bättre inomhusmiljö, lägre en-
ergikostnader och minskad yttre 
påverkan är målet för professor 
Bahram Moshfeghs projekt, 
som han fått drygt en miljon 
kronor av Formas för att ge-
nomföra.

Bahram Moshfegh ska ut-
veckla ett system för att analy-
sera byggnader ur bland annat 
energi- och komfortperspektiv. 
ett sådant system, eller analys-
verktyg, ska göra det lättare att 
i förväg ta reda på vilka förbätt-
ringsmöjligheter man kan räkna 
med, redan innan man inleder 
ett sådant arbete. 

Med dess hjälp ska man ock-
så kunna beräkna hur befintliga 
och nya tekniska installationer 
ska utnyttjas för bästa effektivi-
tet och hur inomhusmiljön bäst 
bör vara beskaffad för personer 
som vistas i byggnaderna. 

Systemet gäller i första hand 
landstingets lokaler, men ska 
vara generellt, alltså kunna an-
vändas även på andra byggna-
der.

ove Wall

...vart tar lärarsamhället vägen nu?

Mötesplatserna för forskare 
är många, medan mötesplat-
serna för lärare inom högre 
utbildning som intresserat sig 
för att utveckla sin undervis-
ning, är ett fåtal. Vi vill i den 
här artikeln uppmärksamma 
en viktig nationell förändring, 
och understryka det lokala 
ansvaret för utvecklingen av 
den högre utbildningen.
 
en av de viktigare mötesplat-
serna i lärarsamhället har under 
senare år varit utvecklingskon-
ferensen, av Rådet för högre ut-
bildning. Den samlade i år över 
200 deltagare från landets alla 
lärosäten. 

temat var Den professionella 
högskoleläraren i mötet mellan 
tradition, produkt och vision. Vi-
sion omfattar föreställningarna 
om vad undervisning/lärande bör 
vara i framtiden, relaterat till er-
farenheter av och forskning om 
undervisningens och lärandets 
roll i individens liv, lärosätet som 
organisation och i samhället. 
tradition står för föreställningar 
om vad undervisning/lärande är, 
baserat på lärares och studenters 
erfarenheter. Produktion står för 
det vardagliga undervisningsar-
betet och heterogengrupper, stora 
grupper, stoffträngsel, examina-
tion och genomströmning med 
mera. över femtio föreläsningar, 
workshops, rundabordssamtal 
och presentationer. Även spon-
tansessioner förekom, ett mycket 
bra sätt att snabbt få kontakt med 
likasinnade kolleger.

höll eGna workShopS

Vi tre medverkade själva. lars 
Steiner och Åsa Morberg höll 
en workshop på temat ”gene-
rativt lärande i tvärdisciplinär 
samverkan – utveckling av stu-
denters långsiktiga lärande”, om 
två möjliga redskap för att stödja 
studentens (generativa) lärande. 
Det bygger på ett tvärdiscipli-
närt samarbete genom två kurser 
på högskolans treåriga ekonomi 

och fastighetsteknikprogram. Vi 
har lagt fokus vid att utveckla ett 
generativt lärande hos studenten 
(Wittrock �974; �977, �990). ur 
lärarperspektiv handlar arbetet 
ytterst om pedagogisk samver-
kan och utveckling av modeller 
för tvärdisciplinär samverkan, 
som stöder studenters generativa 
lärande. utgångspunkten är ett 
samarbete mellan två inledande 
kurser på Hig:s treåriga ekono-
mi och fastighetsteknikprogram. 

två kurser har inlett program-
met, en introduktionskurs med 
smakprov på vad studenterna ska 
fördjupa sig i senare under utbild-
ningen, och en kurs kring kun-
skapssyn och lärande som kan ses 
som en kurs i studentkompetens. 
Med studentkompetens menar vi 
studenternas förmåga att lära. 

proceSSkunSkap behövS

kursen kring kunskapssyn och 
lärande har tagit upp frågor som 
berör ”ny som student”, genus, 
studieteknik, grupparbete, ve-
tenskapligt förhållningssätt, 
skrivteknik samt skriftlig och 
muntlig framställning. Delta-
garna i workshopen var relativt 
eniga i uppfattningen att stu-
denter är i behov av något slags 
introduktion till studier. 

En reflektion vi gjort, är att så 
kallad processkunskap har svårt 
att ges utrymme i ett utbildnings-
program, i motsats till faktakun-
skaper. Studenterna förstår värdet 
av processkunskaper först efter ett 
par terminer. en bra kompromiss 
kan vara att inleda ett utbildnings-
program med 5 poäng kombinerad  
introduktions- och kunskapssyn 
och lärandekurs, samt att söka in-
tressera alla lärare för en pedago-
gik som strävar mot ett generativt 
lärande hos studenterna.

Mona eliasson presenterade 
”en könsmedveten akademi: 
genus i undervisningen, under-
visningens genus”, om kurser för 
studenter och lärare i genusveten-
skap. 

att åka på utvecklingskonfe-

rensen är att möta lärarsamhällets 
allra starkaste och mest hängivna 
företrädare, men som kanske 
ändå lever ett osynligt liv inom 
den högre utbildningen.

att sitta i kollegernas work-
shops, lyssna och känna entusias-
men i gruppen var en mycket god 
inledning på konferensen. till var-
dags är vi isolerade i våra klass-
rum, därför var det roligt att se två 
lärarproffs i aktion. Plenarföreläs-
ningarna av internationella storhe-
ter som Paul trowler och Carolin 
kreber, gav väldigt mycket. Ovik-
tigt var att deras föreläsningar är 
del av deras standardrepertoar. De 
fördjupade och förklarade viktiga 
delar av våra arbetsliv. Spännande 
var att höra hur vardagsarbetet 
som lärare på högskolan så givan-
de kan teoretiseras. Med undantag 
av en spontansession om mångfald 
i högskolan var andra workshops 
inte så givande ur ett genus och 
mängfaldsperspektiv av det skälet 
att de saknade teori eller bakgrund 
för förankring.

 Själv fick jag, Mona, vänta 
till den sista sessionen med min 
workshop. Men en glad över-
raskning var att få en rejäl grupp 
nyfikna, intresserade och diskus-
sionslystna deltagare, som gav 
nya synpunkter och sporrade det 
fortsatta arbetet. Det bästa var att 
få ventilera frågor om vad som 
pågår i våra klassrum och se sin 
egen roll och sina gena idéer i 
nytt ljus. 

SiSta GånGen?

konferensen var den sista i rå-
dets regi och vi förlorar därmed 
en viktig mötesplats. Den blir 
hädanefter en angelägenhet för 
Nätuniversitetet som i princip 
skall överta rådets alla funktio-
ner. Högskoleverket som är en 
granskade myndighet ska inte 
samtidigt ansvara för verksam-
heternas utveckling, vilket sy-
nes logiskt och Nätuniversitetet 
anses lämpligt för uppdraget. 
Delvis en logisk utveckling, 
men det kan ha negativ effekt 

på stödet till lärare som önskar 
utveckla sin undervisning. 

Rådet har förfogat över medel 
för lärares utvecklingsstöd. Vad 
som händer med dessa är oklart. 
Kommer sökbara medel att fin-
nas för utveckling av högre ut-
bildning? eftersom sådana inte 
finns att söka på lärosätena i nå-
gon större utsträckning, kan det 
få en mycket negativ effekt på 
det s.k. lärarsamhället.  kommer 
den viktiga konferensen, en mö-
tesplats för lärare inom högre ut-
bildning som också (vid sidan av 
forskningen) prioriterar sin un-
dervisning, att kunna leva kvar i 
Nätuniversitetet regi? en viss oro 
fanns bland konferensdeltagarna 
och den sista punkten blev att 
lars Haikola, rådets ordförande, 
läste upp en skrivelse som konfe-
rensen ställt till Nätuniversitetet.

läGre prioritet

lärarsamhället är inte alls på sam-
ma sätt synligt i jämförelse med 
forskarsamhället. en del kolleger 
undrade om det överhuvudtaget 
fanns ett sådant inom högskolan? 
Det prioriteras alltid lägre än forsk-
ningen. Om medel inte kommer 
att finnas inom Nätuniversitetet 
bör högskolorna ta ansvar för att 
utveckla undervisningen lokalt 
och tillskjuta medel. Inom den re-
surstilldelning som finns idag, går 
det inte företa sig just något mera 
än att försöka att ro hem kursen 
inom ramarna. att utveckla under-
visningen bör få en bättre och mera 
framskjuten plats. utvecklandet av 
nya utbildningsprogram och ny pe-
dagogik inom program och kurser 
bör ha ett bättre meritvärde, synas 
mera i lönekuvertet och prioriteras 
i institutionernas och i högskolans 
verksamhet.

(Detta är en väsentligt nedredi-
gerad version av artikeln. På http://
www/aktuellt/hogaktuellt/ kan du 
hitta originalet i PDF-format.)

Debatt

hÅkan enGlundMona eliasson 
Åsa MorberG 
lars steiner
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"get google earth"

För att lämna Brynäs måste jag 
ta mig över Södra Fältskärsga-
tan. Namnet för tanken till akuta 
amputationer utan bedövning. 
klockan är fyra en eftermid-
dag i början på december och 
lastbilarna ser bara sina egna 
viktiga ärenden framför sig. 
På håll syns tättsittande ögon, 
parvis glödande. Personbilar 
och lastbilar tränger sig fram i 
en illa dold längtan att vara nå-
gon annanstans. Nästan var som 
helst är bättre än Södra Fält-
skärsgatan en decemberkväll i 
pissregn.

Så tycker även jag, men sak-
nar identitet. Jag kunde lika 
gärna vara en hund. Fram till 
detta övergångställe var jag cy-
klist, men som cyklist har man 
ingen chans att lämna Brynäs 
i rusningstid så jag försökte 
förvandla mig till fotgängare. 
Detta förvandlingsnummer fin-
ner inte nåd i bilarnas ögon. 
Cykeln, som inte ens är juridisk 
person, syns först och männis-
kan inte alls. Jag saknar både 

lyse och reflex. 
till slut går cykeln själv 

över gatan. Den har inga lag-
liga rättigheter, men syns bra i 
decembermörkret. Bilarna vill 
inte sinkas genom att köra över 
en cykel. Cykeln finner ett gap 
i trafiken och kastar sig ut på 
Södra Fältskärsgatan, varslar 
trafiken åt båda håll. Jag hål-
ler fast i styret som om det var 
jag som styrde. Jag måste lita 
på min cykel som en cowboy 
litar på sin häst för att komma 
över en flod.

efter denna övergång är 
cykeln och jag på andra sidan 
Södra Fältskärsgatan där det 
finns en cykelbana och jag kan 
återfå herraväldet. Vi säger 
inget om detta någon av oss. 
Det blir en icke-händelse. allt 
har gått rätt till. Vi har lämnat 
Brynäs under ordnade former 
och utan att uppenbart bryta 
mot lag och rätt. Vi låtsas att 
dagen varit utan magi.

Vadarställetkalendarium
16/12, kl. �4.00, sal 99:4�7. 
Seminarium – Professor Olle 
Eriksson berättar om material-
forskningen vid fysiska institu-
tionen, uppsala universitet. 
16/12, kl. �0.�5, Ångströmlabo-
ratoriet, uppsala. Julia Åhlen 
disputerar, se notis här intill.
12/1 kl. �0.00-�2.00, sal 2�:4�0. 
Seminarium om Integrering 
av hållbar utveckling i kurser 
och forskning. Besök av Natur-
vårdsverket och ekodemiker. 
arr. Miljörådet.
18/2 kl. �0.00, lärarhögskolan 
i Stockholm. Göran Fransson 
disputerar på avhandlingen “att 
se varandra i handling – en jäm-
förande studie av kommunikati-
va arenor och yrkesblivande för 
nyblivna fänrikar och lärare”.

Uppgifter av den typ 
som syns ovan skickas till 
owl@hig.se med rubrikra-
den "Kalendarium". Men 
tänk på att HA inte gör från 
en dag till nästa. Var ute i 
så god tid som möjligt.

Färger under vattnet
Fotograferar man under vat-
ten blir färgerna annorlunda än 
ovanför ytan. Hur mycket an-
norlunda beror bland annat på 
djupet. Hur man bör kompen-
sera färgerna för att få en lättare 
avläst bild av till exempel ett 
korallrev, 
har datave-
taren Julia 
Åhlen (bil-
den) arbe-
tat med. �6 
december 
disputerar/
disputera-
de hon i uppsala med resultatet 
av sin forskning.

Färgavläsningen är viktig för 
den fortsatta forskningen som 
omfattar 80 procent av jordens 
yta. 

WilliaM Males

Vid NT-nämndens samman-
träde 2005-12-01 behandlades 
bl.a. följande ärenden:
• Nt-nämndens verksamhet och 
budget för 2006
• utbildningsplaner för geo-
matik – lantmäteri, Bygg-
nadsingenjör med inriktning 
mot arkitektur och miljöanalys 
samt högskoleutbildning inom 
teknik
• Förslag på nytt magisterpro-

gram med ämnesbredd inom 
Miljö- och byggnadsvetenskap 
samt förslag till satsning på pro-
filområde Miljö och byggande
• Beredning av programut-
bud på grundnivå och avance-
rad nivå inför utbildningsåret 
2007/2008
• Nt-nämndens kvalitetsarbete 
under år 2005.

Övriga protokoll finns på res-
pektive nämnds hemsida.

Nämnderna
Högaktuellt gör nu uppehåll till februari 2006 och vill gärna tacka 
alla som medverkat med artiklar och tips under året. Hoppas att ni 
fortsätter med detta.

Men innan dess en helt gratis nedladdningsbar julklapp i form av 
google earth. ladda ned, installera och försvinn ut i cyberrymden. 
Se jordklotet från rymden, välj vilken plats på jorden som helst att 
zooma in. Du får en sömlös resa via satellitbilder i olika upplösning, 
ända ned till tydligt urskiljbara pollare på Stockholms kajer, i vissa 
fall och genom National geographics försorg så detaljerat att du 
kan avgöra vad försäljarna på en marknad i kenya säljer. eller gör 
en egen sightseeing av din senaste semesterresa eller den resa du 
vill göra. Det finns exempel på folk som i Google Earth upptäckt 
tidigare okända fornlämningar...

Börja på http://earth.google.com/, och klicka "get google 
earth".

Med önskan om en god Jul och ett gott Nytt År.


