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Hur uppstår skuldervärk?
Forskare och fältarbetare i fruktbart samarbete
Fältarbetarna vid socialförvaltningen i Gävle samarbetar med
forskarevid Högskolan. Ett samarbete som bägge parter tjänar på.

sidan 9

sidan 16

Skräckfilmsfantast och didaktikforskare som älskar matexperiment
Litteraturvetenskap och japanska språket blev matematikdidaktik när
Yukiko Asami-Johansson flyttade 800 mil västerut från Japanska
Sapporo. Nu är hon doktorande vid Högskolan i Gävle och vurmar för
japansk didaktik.
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Det finns flera teorier om hur värk uppstår i skulderområdet. Stillasittande arbete är en av dem.
Forskaren David Hallman tänker ta reda på hur det
förhåller sig med det.
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Robotbenen närmare produktionsstart
Målet med det innovativa europasamarbetet var
att ta fram bra fungerande och billiga hjälpben.
Inom kort kan produktionen starta. Arbetet leds
av gävleprofessorn Gurvinder Virk.

sidan 18

Bildning och nytta

F

rån min egen skoltid, jag hann avverka sju olika
skolor under 60-talet innan arbetslösheten tog vid,
minns jag ett antal ögonblicksbilder av vilka de
flesta är av en sort jag gärna kunnat vara utan. Det var
”ordblinda” som tvingades läsa högt för klassen och det
var alldeles för energirika pojkar och flickor som inte tog
någon lärdom av det skäll de fick för sin ”bångstyrighet”.

Mobbning skedde helt öppet men inte utanför lärarrummets

När arbete och fritid flyter samman
Digitalisering på gott och ont. Numera kan vi sköta mängder av
arbeten oavsett var vi fysiskt befinner oss. Och allt fler gör det.
Samtidigt ökar den stressrelaterade ohälsan. Kan det ha ett samband? Helena Jahncke ska försöka ta reda på det.

sidan 20

fönster. Jag minns inte ett enda gemensamt klassamtal
om saken. Kanske förekom enskilda samtal men bristen
på transparens och öppenhet kapslade in alla problem
till att enbart gälla enskilda personer. Problemeleverna.

Socialbetare i Socialförvaltningens Fältgrupp utgår istället

från devisen att barn inte ska betraktas som ett problem,
inte heller i skolan. Problemet tillhör den som har makt
att ändra på förhållandet och allt handlar om relationer.
Gruppen följs av forskaren i socialt arbete Stefan Sjöberg
som numera inte behöver vänta i år på forsknings
rapporter om vad som händer på området. Han får reda
på det direkt av fältarbetarna.

För att bygga bort otrygghet från grunden har en skola
grävt djupare. Byggnaderna har planerats och byggts
om närmast totalt och all personal och även elever har
deltagit i arbetet. Också här har arbetet följts grundligt
av forskarna, Anneli Frelin och Jan Grannäs från
Högskolan, som i sin tur följts av forskare bland annat
i USA och Kina.

Två bra exempel på vad de regionala högskolorna var
tänkta till i och med reformen 1977.
Och slutligen har Sveriges senaste

Skolforskning: Så skapar man trygghet
Att forska om skolan och samtidigt bortse från vad som händer
i klassrummet kan tyckas väl innovativt. Men det har Anneli
Frelin och Jan Grannäs gjort. De har mötts av stort intresse från
såväl USA som Kina.

Världsarv, de enastående och storslagna Hälsingegårdarna, blivit föremål för flervetenskaplig forskning
ledd från Högskolan.
Bildning på er.
Ove Wall redaktör
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Forskare och fältarbetare i

fruktbart samarbete
För femtio år sedan byggdes en stor del av Sveriges bostadsbrist och slumområden
bort. Samtidigt uppstod sociala problem och vissa av dem kvarstår. I ett ovanligt nära
samarbete tar nu HiG-forskaren Stefan Sjöberg och Socialtjänstens Fältgrupp itu med
frågorna. Alla vinner på det, forskningen får kunskaper från fältet medan fältarbetarna
får kunskaper från forskningen.
Miljonprogrammet 1965–1974 var en gigantisk uppryckning av Sveriges bostadssituation.
Hela stadsdelar byggdes eller förnyades, dassen flyttades in i värmen, lägenheterna
fick badkar och köken nya normer. Men den sociala ingenjörskonsten var inte lika
framstående. Problem dök upp vartefter områdena befolkades.
Text: Ove Wall Foto: Britt Mattsson, Ove Wall och Matton Subscription

S

amarbetet mellan högskolan
och det omgivande samhället
var ett av de grundläggande
villkoren för högskolereformen
1977. Man syftade då mest på utbildningar för den aktuella arbetsmarknaden och på förnyelse av arbetslivet.
Sedan dess har samarbetet vuxit och
breddats, inte minst genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen
inom flera program, den så kallade
VFU:n. Men även forskarna gräver där
de står och ett exempel på detta är
forskaren Stefan Sjöbergs nystartade
samarbete med Gävle kommuns
Socialförvaltnings Fältgrupp.
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Fältgruppen har funnits till och från ända
sedan 1970-talet. Förändringar har
skett allt efter som politikerna bytt
åsikter om värdet av gruppens insatser
kontra kostnader för desamma.
– Just nu arbetar fyra personer i
gruppen, berättar Gunnar Löhman
som är arbetande chef för gruppen när
vi träffas i den fönsterlösa källarlokal
i centrala Gävle som utgör knutpunkten.
Härifrån utgår man dagar, kvällar
och nätter till en mängd olika platser
och uppgifter. Man finns framför allt
där ungdomar finns.
– Vi jobbar väldigt mycket upp
sökande och förebyggande och även
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om vårt arbete är individbaserat så har
vi ett stort perspektiv. Vi sitter inte och
väntar på att det ska hända någonting.
Vi håller igång samverkansgrupper i
olika bostadsområden som vi stämmer
av med hela tiden. Det kan vara Hyres
gästföreningen, fritidsgårdar, skolor
eller föräldraföreningar.
Hela tiden håller man sig informerad
om vad som försiggår på Andersberg,
Sätra, Nordost eller Brynäs. Samtliga
miljonprogramsområden i Gävle. De
befinner sig ute på fältet med ögon och
öron öppna, ser vad som händer.
Arbetet bygger på ett stort mått empati. Det handlar om en lite friare form

JU NU

Aktuell forskning
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av myndighetsutövning än den som
utförs på kontoren längre upp i huset
och de anteckningar som förs av
gruppenstannar i regel också där som
minnesanteckningar och för att man
ska hålla varandra uppdaterade. Men
jobbet ställer också naturligtvis stora
krav på professionalitet.
Marie Hansson läste tidigare det inter

nationella socionomprogrammet vid
HiG. Tanken var att arbeta utomlands.
Men när hon vid en informationsträff
fick höra och se vad Fältgruppen gjorde
bad hon redan dagen därpå att få börja
arbeta med den. Hon är fortfarande
kvar där.
– Vi är ofta ute och visar upp oss och
berättar för eleverna i högstadiet vad
vi gör. Det gör att ungdomarna inte
blir skärrade om vi dyker upp trots att
vi är myndighetspersoner. Detsamma
gäller föräldrarna. De vet att de lätt
kan höra av sig till oss om de är oroliga för sina ungdomar. Vi kanske rent
av kan lugna dem och berätta att de är
där eller där och allt verkar vara bra,
berättar hon.
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För något år sedan antog Kommun

styrelsen i Gävle i sin kommunplan en
tydlig målsättning om ”Skolan först”
där målet är att samla kommunens
resurser för att alla elever ska klara sin
utbildning.
– Det talas ofta om att det är barnen
som inte fungerar i skolan som är problemet. Vi säger i stället att problemet
ligger hos den som har makten, att
problemet sitter i relationen och att det
handlar om att hitta nya sätt att möta
barn och ungdomar, säger Marie.
– Just nu är vi bekymrade över segregationen kopplat till vissa bostadsområden och skolor som Andersberg
skola, Nynässkolan och så vidare. Det
är något som vi måste förmedla upp
till våra politiker och det känns som ett
stort ansvar, fortsätter Gunnar.
Här blir samarbetet med Högskolan forskare påtagligt.
– Det vi kan berätta för politikerna
biter bättre om vi har forskning att
peka på. Vi kan också få frågan om hur
vi kan veta att det eller det kan ge resultat. Genom kontakten med Högskolan
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får vi teorier och termer och lite begrepp på vad vi gör.
Samarbetet med Internationella Socio
nomprogrammet vid HiG startade redan för några år sedan då masternivån
infördes och flera nya kurser kom till.
Bland annat en kurs som inriktades på
Community development and collective enpowerment
– Då tänkte vi att studenterna inte
bara skulle sitta och läsa en massa
böcker. Det här handlade om de mest
utsatta grupperna och områdena och
då tyckte vi att det var mycket viktigt
att studenterna också kom ut dit. Det
var då vi tog kontakt med Fältgruppen
inom Socialtjänsten, förklarar Stefan
Sjöberg, lektor i socialt arbete och
tidigare utbildningsledare.
Olika projekt har sedan startat inom pro-

grammet, man har till exempel tittar på
hur socialt arbete bedrivs i slumom
råden i Bombay och i förorter till
Stockholm. Senare ville man även titta
på tillståndet i Gävle.
– Vi kontaktade Fältgruppen i Gävle

JU NU

Aktuell forskning

Redan nu har forskarna flera års kunskap
att stå på och man kan konstatera att
bostadsområdena skiljer sig åt. Bland
annat startade det allmännyttiga bostadsbolaget Gavlegårdarna det unika
Österprojektet för omkring 20 år sedan
med förnyelse av hela området enligt
önskemål från hyresgästerna.

och frågade om de kunde ta med oss
till utsatta områden och låta våra studenter träffa representanter för de
olika organisationer som de har kontakt med. De tände på idén och ville
själva få forskningen på området belyst och vad forskningen lyfter fram
som de största problemen samt de
bästa metoderna för att komma tillrätta med dem.
Tillsammans har man nu gjort en studie
som ligger färdig för publicering och
där har även Stefan kollega Sanaya
Singh samt två kolleger från ett tyskt
lärosäte deltagit.
– Vi gör helt enkelt en jämförelse
mellan en tysk stad i gävlestorlek och
Gävle, hur socialarbetarna arbetar och
vilka lärdomar man kan dra av det,
vad som fungerar och inte fungerar i
olika områden och vad som kan utvecklas.
– Nu är det dags för en uppföljning
och då ska vi undersöka hur människorna som bor i de här områdena upplever livssituationen.

”Fältarbetarna vet direkt
vad som händer.”
– Det följdes av Nordostprojektet
där man upplevde stor otrygghet och
mycket skadegörelse. Bolaget hade insett att man inte bara kan hålla på att
rusta upp fasaderna. Den fysiska planeringen var viktig men man hade här
redan från början med de sociala aspekterna.
Bland annat upplät man två lägenheter för kommunalt finansierad ungdomsverksamhet tillsammans med ett
studieförbund. Man ordnade gårdsfester så att folk kom ut från lägenheterna
och kunde mötas, man ordnade loppisar och annat och brottsfrekvensen
gick ner inom alla områden.
Även om läget för många är bättre idag
än i det tidiga 1990-talet med en dramatisk ekonomisk nedgång, vilken mest
drabbade invandrare, ensamstående
kvinnor och ungdomar, så uppstår
ändå situationer som behöver tas hand

om. Problemen och missförhållandena
förändras och Stefan Sjöberg ser en klar
fördel för sin forskning att ha direktkontakt med personerna på fältet.
– Även om spetsforskningen försöker
fånga upp nya samhällstrender så kan
det lätt ta två år eller längre innan en
artikel om ny kunskap presenteras och
det kan hända mycket på den tiden.
Fältarbetarna vet direkt vad som händer, säger han.
Stefan Sjöberg avslutar med en berättelse

från livet. Fältgruppen ordnade en träff
med invandrare i en stadsdel för att
berätta om verksamheten. Efteråt visade
flera stor tacksamhet och berättade att
de trott att kamerorna utanför köp
centret var socialtjänstens sätta att
kolla som att inte föräldrarna skrek åt
sina barn.
– Det fick mig att förstå vilket gigantiskt avstånd det finns mellan utsatta
grupper i samhället idag i de segregerade områdena och oss som redan lever
i det etablerade samhället.

Stefan Sjöberg
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i startgropen

HiG och Världsarvet
Sedan juni 2012 har Gävleborg ett världsarv – Hälsingegårdarna.
Nu görs en satsning för att öka Högskolans medverkan i utvecklingen av världsarvet.
Foto: Hälsingegården Jon-Lars i Alfta, foto Lars Lööv

Viss forskning inleddes redan för något
år sedan men då under osäkra ekono
miska förhållanden. Genom medel från
Region Gävleborg och Högskolan i Gävle
ska nu en grupp vid Högskolan leda ut
veckling av och forskning om
Hälsingegårdarna.

s amarbeta med andra lärosäten kring
forskning och utbildning.

– För mig är Hälsingegårdarna en hjärte
sak och jag ser det som ett privilegium
att få göra en insats för vårt världsarv,
säger Åsa Morberg, biträdande projekt
ledare.

Man vill också skapa ett större intresse
för Hälsingegårdarna genom att upp
muntra studenter vid Högskolan att
använda världsarvet i sina självständiga
arbeten. Man planerar interna och
externa tvärvetenskapliga seminarier. 
En ”Hälsingegårdshörna” är även tänkt
att skapas i högskolebiblioteket.

Det handlar om att forskningsbasera
kunskaperna kring Hälsingegårdarna/
Världsarvet genom att till exempel
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Även andra intressenter, som gårdsägare,
Region Gävleborg, Länsstyrelsen, museer,
Arkiv Gävleborg samt Gävle Konstcentrum
ska knytas samman kring Hälsinge
gårdarna.
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I nuläget består gruppen av två repre
sentanter från varderas Högskolans tre
akademier samt Avdelningen för kommu
nikation och strategiska relationer. 
Detta för att möjliggöra forskning ur olika
perspektiv och att i framtiden genomföra
tvärvetenskapliga projekt.
– Det är väldigt viktigt att vi på detta sätt
säkrar Högskolans medverkan i att för
ädla och skapa mervärden för
Hälsingegårdar/världsarvet, säger Jan
Akander, projektledare.

NÄRgånget
Yukiko Asami-Johansson, universitetsadjunkt

Skräckfilmsfantast och didaktikforskare
som älskar matexperiment
Hon kommer från tvåmiljonersstaden Sapporo i nordligaste Japan, är uppfödd på skräckfilmer och science fiction och har nyligen tagit sin licentiatexamen. Hon älskar Bollywoodsk
filmmusik och att laga mat och försöker där emellan att få fler svenska mattelärare att
testa det japanska sättet att undervisa.
Text: Ove Wall Foto: Britt Mattsson
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F

ör fyra år sedan fick hon arbetsrum längst upp i hus Freja och
från fönstret har hon en vid
underlig utsikt över Gävle och
inre fjärden ända ut till Fredriksskans
oljecisterner över en halv mil bort.
Då kom hon från det numera nedlagda John Bauergymnasiet i Gävle där
hon undervisade i japanska, vilket var
ett populärt elevval, och matematik,
vilket inte var lika populärt. Åtminstone
inte till en början.

Matematik var inte heller Yukiko AsamiJohanssons mest älskade ämne men hon
var social kunde tänka sig att bli lärare.
– Jag skulle undervisa i japanska och
japansk litteraturkunskap men måste
ha ytterligare ett ämne och jag valde
matte för att jag tyckte det verkade lättast även om jag inter var något geni.
Många av dagens gymnasielever och för

den skull också grundskoleelever har
drömt mardrömmar om matematiklektioner och med lågt intresse från
elevernas sida minskar med tiden även
tillgången på lärare i ämnet.
– Ofta får lärare som saknar intresse
för ämnet ändå undervisa eftersom
ingen behörig finns att tillgå. Yrket har
låg status, säger Yukiko och berättar
att raka motsatsen råder i Japan där
lärarna för det första alltid arbetar tillsammans gruppvis med både planering, utvärdering och revidering av
lektionerna.
– Man går på matteföreläsningar tillsammans och samlas sedan kanske på
en pub för att diskutera vad som sagts.
Att lyssna på föredrag om matte ensam
räknas som bortkastat. Lärare ger ut
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egna böcker i ämnet och de blir lästa
av kolleger över hela landet.
Men i dag är det egentligen är det inte

matematik i sig hon forskar om just nu
utan matematikdidaktik, alltså om
olika metoder man kan använda när
man undervisar i matematik.
Gängse metod kan vara att läraren
berättar hur man gör och sedan får
eleven öva genom upprepning.

I Japan talar inte lärare om hur du ska
göra eller hur du ska lösa ett problem.
Det får eleverna lista ut själva eller diskutera i grupp.
Lärarens uppgift är mer att fungerar
som ordförande i klassen och sortera
det olika sätt som eleverna föreslår.
– Det är alltså inte rätt svar som är
det viktiga utan att eleverna tänker sig
in i problemet. De kan få börja med
att gissa lösningen, rationellt eller
även irrationellt, på ett problem varpå
man tillsamman försöker ta reda på
om gissningen var riktig. På så sätt
kommer kunskapen att stanna hela
livet ut.
Yukiko ger ett exempel: hon visar en tri-

angel och en femhörning för eleverna
och ställer frågan vilken av figurerna
som har störst yttervinkelsumma.
– Då kanske någon säger att det är
triangeln därför att vinklarna är större
där medan andra säger att det är femhörningen eftersom den innehåller fler
vinklar. Läraren, som ju vet att alla
(konvexa) polygoner har samma
vinkelsumma, låtsas inte veta men drar
problemet vidare till nästa nivå, om
eleverna har förslag på hur man ska ta
reda på svaret.
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Yukiko kom till Sverige

1992 och läste på Umeå
universitet. Två år senare
fann hon sig på en födelse
dagsfest inbegripen i en
diskussion om science fiction inom
litteratur och film med en person som
helt och fullt delade intresset och hade
läst samma böcker och sett samma
filmer som Yukiko.
– Min mamma började ta mig med
på skräckfilmer redan när jag var liten.
Jag var tio när hon tog med mig på
Exorsisten. I Japan fanns då inga åldergränser för biofilmer. När jag var 14 år
såg jag Stanley Kubriks film År 2001
– ett rymdäventyr, också tillsammans
med mamma. Och sedan var jag fast i
genren.
Det finns sämre anledningar än
gemensam kultursmak att bilda familj.
Personen hette Anders Johansson.
– Han hade just doktorerat och fick
möjlighet att göra sin post doc i New
Jersey i USA och under den tiden bodde
vi i Highland Park.
Filmintresset håller fortfarande i sig och
de ser minst två filmer i veckan. Annat
som upptar hennes fritid är musik.
– Jag lyssnar gärna på klassisk musik,
ända sedan jag var barn har jag gillat
det, och jag lyssnar också gärna på
balkan
musik från sydöstra Europa,
ofta mycket snabb musik i udda takt
arter.Jag deltog i Japan i en grupp som
dansade till balkanmusik.
Och så gillar hon Bollywoodfilmer och
musiken i dem. Det är väl väldigt
romantiska filmer?
– Jo kära nån, utropar hon. Min lärar

NÄRgånget
Yukiko Asami-Johansson, universitetsadjunkt

Yukiko
vid
sidan
om
Namn: Yukiko Asami-Johansson
Titel: Universitetsadjunkt i matematik
Ålder: 51 år
Familj: Gift med Anders Johansson och
en hemmavarande dotter
Bor: Villa i Gävle
Lyssnar på: Balkanrock, svensk folkmusik,
Bollywoodmusik, bossanova, klassisk
rock (som The Doors, Led Zeppelin),
”klassisk” modern jazz (som Thelonius
Monk, Miles Davis), ”modern” klassisk
musik (som Arvo Pärt) samt klassisk
musik inklusive opera.
Gör på fritiden: Lagar mat, joggar i
Hemlingby, går på konsert och bio. Har
börjat sjunga i en kyrkokör tillsammans
med kollegan Helena Lindström.

kollega Sanaya Singh gav tidigare kurser
i Bollywood här på Högskolan blev jag
helt såld på musiken. Det var så kul!
Men hennes största passion är att laga mat.

– Så fort jag set ett intressant recept
på tv eller i någon tidning så provar jag
det. Både västerländskt och japanskt,
indiskt och arabiskt. Om man tittar på
film eller musik så har man provat det
mesta, men när det gäller smak så finns
det så mycket som man aldrig har upplevt. För bara några år sedan fanns
inte chilichoklad. Nu finns det chili i
allt möjligt.

Yukiko Asami-Johansson engagerar sig i
allt hon gör. Det både stillar hennes
nyfikenhet och gör henne ännu mer
engagerad. Det är precis samma tillstånd hon vill göra verklighet av med
användande av den tidigare berörda
japanska didaktiken, kallad Lesson
Study, i grundskole- och gymnasieklassrummen.
Det är inte rätt svar utan vägen dit
som är den viktigaste faktorn för bestående inlärning, menar hon.

Tre lästips: 1. George Pólya How to solve
it. En ”bibel” för många matematiklärare.
Första versionen kom 1945 men den är
fortfarande aktuellt i högsta grad när
det gäller lärande/undervisningsfilosofi i
matematik. Här kan man läsa hur episte
mologin och pedagogiken är djupt sam
manflätade. 2. Haruki Murakami A Wild
Sheep Chase från 1982. Om ”jag” som
letar efter någon sorts kärna (ett får!)
som ger mening till vår existens (egen
tolkning). Jag gillar Murakamis fantasi
fulla och samtidigt mycket moraliska
inställning att betrakta vår nutida värld.
3. Tenshin Okakura A book of tea från
1906. Det är inte en bok som handlar om
te, utan en filosofibok kring den gamla
japanska kulturen. Här kan man läsa hur
de gamla japanerna hade hög moral och
intelligens. Kontrasten är stor från
dagens japanska samhälle.
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Vi mänskor
För en mänskligare arbetsmiljö

Hur uppstår skuldervärk?
– unikt material ska ge svar
Text: Ove Wall Foto: Ove Wall och Matton Subscription
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Värk i skuldror och nacke drabbat allt fler till stort bekymmer för såväl de drabbade
som samhällsekonomin. Men frågan om hur sådan värk uppstår har emellertid inte
undersökts tillräckligt noggrant. En teori är att stillasittande arbete kan vara en av
orsakerna och om det stämmer tar gävleforskaren David Hallman tillsammans med
danska arbetsmiljöforskare reda på.

Ä

ven tidigare har man undersökt stillasittande men
då har arbetare fått fylla i en enkät om hur mycket
de varit stillasittande respektive utfört någon form
av fysisk aktivitet. Numera vet vi att sådan själv
rapporterad data inte är tillförlitlig. Till exempel ser man att
personer med muskelbesvär missbedömer hur mycket de sitter
mer än de som inte har besvär vilket gör att tidigare forskningsresultat har baserats på osäkra data, säger forskaren
David Hallman vid Akademin för Hälsa och Arbetsliv.
Nu har forskarna under två år samlat på sig ett stort data
material. Och skillnaden mot tidigare är att dessa data håller
mycket hög kvalitet. Svaret på hur det gått till finns i en liten
mätdosa, en så kallad accelerometer, endast någon centimeter
lång. Sådana har under en period burits dygnet runt av 755
industriarbetare av de totalt 900 som ingick i den stora
studieni Danmark. Testpersonerna bestod av tre yrkeskategorier, kontorsarbetare, chaufförer samt städpersonal.
Dosorna innehåller elektronik som mycket exakt mäter
och sparar data om och hur en person rört sig, om personen
gått i trappor, gått fort eller sakta, om personen suttit still eller arbetat stående.
Det har resulterat i helt objektiva data, i
stor mängd dessutom, som ställts till David
Hallmans förfogande för analys.
Tidigare studier har pekat på att långvarigt

stillasittande arbete kan vara en risk för att
utveckla smärta just i nacke- och skuldraområdet, liksom för problem med hjärtaoch kärlsystemet, och det finns flera teorier
om hur smärtan uppstår.
– En förklaring kan vara att man ofta
sitter i en obekväm ställning som gör att
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musklerna kring nacken och skuldrorna är lite aktiverade
hela tiden. Det kan ha många orsaker,till exempel att datorskärmen är felaktigt placerad, att stolen inte passar eller
belysningen är fel. Det kan även bero på att vi omedvetet
spänner axlarna i ett försök att se skärmbilden tydligare.
Oavsett orsaken så har långvarig lågintensiv muskelaktivitets

samband med värk, under många år intresserat forskarna vid
Centrum för Belastningsskadeforskning, CBF, vid Högskolan
i Gävle. Man arbetar där i flera projekt med olika vinklar på
arbetshälsa.
Spänningarna kan också bero på mental stress, vilket
LEVE! skrivit om tidigare i nr 2-2014. Och just stress tycks
ha en framträdande roll för uppkomsten av värk även när
det gäller stillasittande arbete.
– Vid en stressreaktion aktiveras det autonoma nerv
systemet och pulsen går upp för att göra dig redo för att
hantera en särskild uppgift. Ett sådant stresspåslag dämpar
även smärta vilket märks till exempel under ett hårt träningspass. Att kunna känna smärta är en livsviktig funktion men
det är också viktigt för kroppen att kunna
stänga av smärtan när det behövs, en så
kallad smärtbroms.
Med detta i huvudet kan man också,
även om det ännu så länge bara är en spekulation, tänka sig att om ingen stark
fysisk aktivitet aktiverar kroppens stressfunktion kanske följden blir att inte heller
smärtbromsen sätter igång när den ska.
Få studier har gjorts på hur enbart stilla
sittande förhåller sig till smärta i skuldror
och nacke. Men tidigare jämförelser vid
CBF mellan arbetare med respektive utan

Vi mänskor
För en mänskligare arbetsmiljö

nacksmärta visar att de med smärta är
mindre aktiva vilket i sin tur tycks bidra
till sämre funktion i det autonoma, självreglerande, nervsystemet.

Ett syfte med studien är att hitta konkreta

rekommendationer för att undvika arbets
relaterade besvär.
– Vi tittar exempelvis på om det spelar
någon roll om man sitter i korta perioder
eller i långa perioder. Man kan tänka sig
att en sådan uppbruten tid ger variation med gynnsam belastning av kroppen medan längre oavbrutna perioder av
sittande är skadliga.

”Smärta är en livsviktig
funktion.”

David Hallman poängterar att man ännu inte

vet om stillasittande orsakar smärtan eller om det är tvärtom.
Den frågan ska man ta itu med nu utifrån en längre undersökning under ett helt år.
– Där kommer vi att kunna se om smärtanökar med tiden
eller om den minskar beroende på hur mycket personen sitter.
Då man under flera dygn registrerade pulsenhos deltagarna

kunde man konstatera att även hjärtfrekvensen påverkades
av stillasittande.
– Långvarigt sittande på arbetet påverkade pulsen negativt.
Den ”pulsbroms” som också finns inbyggd i det autonoma
nervsystemet fungerar sämre vid mycket stillasittande. Det för
exempelvis med sig att man har en högre hjärtfrekvens när
man sover vilket i sin tur kan ha betydelse för smärtan.

Samarbetet med Det Nationale Forskningscenter for Arbejds
miljö, och inte minst professor Andreas Holtermann, i
Danmark inleddes 2013. Målet vara att göra helt objektiva
mätningar och nu står man där med ett unikt material.
Man tänker sig samtidigt att projektet kommer att främja
ytterligare nordiskt samarbete kring hur standardiserade
metoder för objektiva mätningar av fysisk aktivitet ska ut
formas. Något som är viktigt inte minst för möjligheten till
jämförande studier.

En tidning från Högskolan i Gävle • Nr 1 • Mars 2016

15

Robotbenen
närmare produktionsstart
Robotben ska hjälpa äldre och lätt rörelsehindrade till ett aktiv liv.
Men i vanliga fall kan benen kosta 100 000 eller 200 000 kronor.
De ben, så kallade Exo-legs, som de senaste åren utvecklats i Högskolans
laboratorier kommer att kunna sänka priset avsevärt.
Nu närmar sig slutfasen. I höst kan produktionen vara igång.
De första benen går just igenom medicinska säkerhetstester i England.
Text: Ove Wall och Douglas Öhrbom Foto: Ove Wall

V

ärlden går mot en allt mer åldrande befolkning och
trycket på och kostnaden för hälsovården ökar. Om
20 år räknar man med att tio procent av befolkningen är 80 år eller äldre. Dessa vill i högre grad
samtidigt bo hemma i sin invanda miljö men då orken tryter
och rörligheten påverkas kommer det att behövas olika former av hjälp och stöd.
– Det som finns idag är rollatorer eller rullstolar. Det är
billiga hjälpmedel men kostnaden kommer när man måste
bygga om boendet där det finns trappor och andra hinder
och det blir väldigt dyrt, säger Gurvinder Virk, professor i
robotik.
Han har de senaste tre åren tillsammans med de tre gästforskarna Indrawibawa Nyoman från Indonesien, Usman Haider
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från Tyskland och Chanki Kim från Sydkorea, samt i sam
arbete med flera europeiska universitet, organisationer och
företag utvecklat Exo-legs. Det är ett slags hjälpben som
spänns fast på användarens egna ben.
Sådana finns visserligen sedan tidigare, men betingar en
mycket hög kostnad, upp emot 200 000 kronor kan ett par
kosta. Ett mål med de nyutvecklade hjälpmedlen har varit
att tillverka en konsumentprodukt med ett pris därefter, betydligt lägre än de befintliga.
När forskarna frågat hjälpbehövande vilka de viktigaste rörelserna för de gamla i det dagliga livet är, så har svaren varit
att kunna stå, att gå och att komma upp från sittande.
Utvecklingsarbetet har skett i nära samverkan med brukare.
Dessa har framhållit att de vill att robot-benen, som de ock-

H-Märkt
Hållbart nu och i framtiden

så kallas, ska vara lätta att använda, ha bra passform, vara
lätt att ta på och av samt ha låg vikt.
– Mycket viktigt är att benen också ska kunna hjälpa
äldre att återfå självförtroendet efter till exempel ett fall. Det
värsta med ett höftbrott är att det tar självförtroendet och
som en följd av det blir tillvararon för dessa äldre personer
mer statisk och nedåt-spiralen startar, säger Gurvinder Virk.
– Exo-benen ska ge självförtroende och stöd och vara en
hjälp i att utföra normala dagliga rörelser. De kommer att
tillföra 30 procent styrka, vilket är vad många äldre förlorat,
säger Gurvinder Virk.
Säkerhetsaspekterna är viktiga. Om benen tillför högre än fem-

tio procent av brukarens muskelkraft kan benen skada. För
Exo-legs har gränsen lagts vid 30 procent.
Hur fungerar det då?
Via sensorer vid höft, lår och fot, som känner av när
muskelnbörjar arbeta, fungerar exoskelettet som artificiella
muskler som bär upp benet och böjer knät i samma mån som
bäraren önskar.
Säkerhet i maskinvärlden definierad så att om enheten
utvecklar ett fel så ska den inte kunna orsaka skada.
Standarden ISO 13482 säger att om människan är starkare
än roboten så är den säker i sig. Människan måste kunna stå
emot.

Exo-benen på bilden är gjorda för att ytterligare utveckla och
finslipa tekniken. De ben som vid fotograferingen befann sig i
England för medicinska tester väger endast några få kilo.

Just nu testas tekniken på användare samtidigt som tekniken
förfinas.
Målet för projektet har varit att designa tre olika modeller,
från en enkel med endast grundläggande stöd i det dagliga
livet, till mera avancerade som ger bäraren möjlighet att
även gå i trappor.
– Nu återstår det för oss att designa nya rörliga robotar
som är lättare och billigare. Planen är att ha en första lättare
och mycket smidig konsumentprodukt på marknaden i slutet
av året. Den kommer att vara enbart för höften och mycket
lätt och uppskattas kosta 20-30 000. Därefter planerar vi
för en höft-knä modell som kommer att kosta ca 50 000
kronor.
Sedan bygger man gradvis upp komplexiteten till att omfatta fysiskt stöd till alla tre enheterna höft, knä och ankel.
Siktet är inställt på massproduktion inom tre år.
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När arbete
och fritid
flyter
samman
Text: Ove Wall Foto: Ove Wall, Matton Subscription

Trafikverket satsar fyra miljoner på ett projekt där forskare från
Högskolan i Gävle ska undersöka vilka risker som uppstår när gränsen
mellan arbete och fritid alltmer suddas ut.

I

fyra år ska Högskolans forskare titta på arbetskulturen
vid Trafikverket, med fokus på att kartlägga såväl försom nackdelar med att alltid vara nåbar. Bland annat
ingår att utvärdera olika lösningar för att hantera bristande återhämtning som en följd av ständig uppkoppling.
Samtliga omkring 6 500 anställda kommer att få besvara en
enkät om det gränslösa arbetet och hur det påverkar dem.
Helena Jahncke som forskar på området arbetshälsovetenskap,

leder projektet och ser flera fördelar med den nya tekniken
som gör att man kan vara mer flexibel i sitt arbete, både vad
gäller arbetstid och val av arbetsplats.
– Det finns ju en frihet i att kunna lägga upp arbetsdagen
så att den passar ens familjesituation och att man till exempel kan ta ett jobb på annan ort och ändå få ihop livspusslet.
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Men samtidigt är det ett faktum att den stressrelaterade ohäl-

san ökar och forskarna vill undersöka om det finns ett samband mellan det gränslösa arbetet och olika hälsoutfall. Och
man vill ta reda på vad man kan göra för att hantera och
förebygga riskerna.
– Vi tror att en felande länk är att det finns en obalans
mellan perioderna av arbete och återhämtning. Därför kommer vi att kartlägga hur ofta och när man är uppkopplad
mot arbetsplatsen, samt hur man mår av det. Vårt fokus
ligger sedan på att ta fram åtgärdsförslag som implementeras
och utvärderas, säger Helena Jahncke.

Det är viktigt att vi inte får en utveckling där man jobbar jämt

och inte får någon tid för återhämtning, menar hon.
Internationella studier visar att arbete som sker utanför

I PRAKTIKEN
Om ett arbetsliv i förändring

Unik utbildning för flerspråkiga
studiehandledare
Text: Douglas Öhrbom

Ett unikt samarbete mellan Högskolan i Gävle, Arbetsförmedlingen och kommunerna i regionen har resulterat i en
unik utbildning av studiehandledare med utländsk bakgrund. Europeiska socialfonden beviljar medel för projektet
och utbildningen startar i höst.
Utbildningen på 16 veckor ligger utanför Högskolans ordinarie

Helena Jahncke

ordinarie arbetstid har ett samband med sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa, besvär med magen och hjärt-kärlsjukdomar.
– Vi ska följa ett urval av anställda över tid och studera saker
som sömn, nivåer av stresshormoner, tid för fritidsaktiviteter
och hur de själva säger sig må. Detta för att hitta effektiva
åtgärder, säger Helena Jahncke.

Helena Jahncke leder ytterligare ett forskningsprojekt på
Trafikverket, om vad som kallas Aktivitetsbaserade kontor,
där personalen byter arbetsplats beroende på vad man för
tillfället arbetar med. LEVE! återkommer om detta i nästa
nummer.

utbildningsutbud och varvas med praktik. Totalt 80 personer
utbildas för en framtida eventuell tjänstgöring i Gävleborg
och Älvkarleby.
– Det är svårt för regionens rektorer att rekrytera studiehandledare och det kan finnas personer som kanske har
arbetat som lärare i sitt hemland och som har en pedagogisk
utbildning men som inte kommer i arbete och står utanför
arbetsmarknaden. Dessa personer skulle mycket väl kunna
bli väldigt bra studiehandledare, säger Katarina Löf, chef
för Avdelningen för utbildningsvetenskap vid HiG.

Som studiehandledare agerar man som språkstöd för elever i
undervisningen. Det innebär att studiehandledaren måste
ha goda kunskaper i sitt modesmål men även i det svenska
språket.
– Elevens betygssättning ska inte falla på att den inte kan
förklara eller utveckla sina kunskaper på svenska språket.
Studiehandledaren ska finnas där så eleven får alla möjligheter att visa sina kunskaper och förmågor, säger Glafira
Sörensson, projektledare vid Högskolan i Gävle.
Deltagarna får lära sig hur Sveriges skolsystem fungerar och

vilka undervisningssätt som praktiseras, samt de normer
och värden som den svenska skolan vilar på som demokrati, värdegrund, jämställdhet och hållbar utveckling,
vilka verktyg man använder som ledare i skolan och hur
man skapar ett gott ledarskap.

För Högskolan finns stora vinster med att möta deltagare från

andra kulturer och förhoppningen finns också att utbildningen i förlängningen också ska minska steget att söka till
en lärarutbildning.
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Skolforskning:

		Så skapar man

		trygghet
Text: Ove Wall Foto: Göran Fransson, Matton Subscription
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lärospån
Aktuellt om skolan

Att forska om skolan men bortse från själva klassrummet kan synas udda.
Men faktum är att väldigt mycket som sker på skolan, sker på andra platser än
klassrummen. Gävleforskarna Anneli Frelin och Jan Grannäs kallar dem för
skolans mellanrum och tillsammans med synliga vuxna betyder de mer
för trygghet och säkerhet än man tidigare trott.

M

ycken tid och kraft har ägnats åt forskning om
skolans utbildningsarbete. Betydligt mindre har
forskare tittat på den fysiska miljön i trygghetsperspektiv, den som ska göra utbildning möjlig
enligt de krav som skollagen slår fast. I den står bland annat
att ”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla
elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och
studiero.” Anneli Frelin och Jan Grannäs kallar det utbildningsmiljö därför att den är en förutsättning för att skolan
ska lyckas med sin huvuduppgift.
Fungerande relationer mellan lärare och elever och även elever

emellan är ett måste för att utbildningssituationen ska vara
optimal. Så länge viktiga delar av relationerna byggs och
uppehålls utanför klassrummet följer att även den fysiska
utformningen av resten av skolan och dess omgivningar ägnas
en tanke.

Det har de två gävleforskarna satt under lupp. I tre år har de
studerat en högstadieskola för omkring 400 elever, byggd på
1960-talet enligt den tidens normer, som nyligen genomgått
en total upprustning. Upprustningen och ombyggnationen
har utförts som ett samarbete mellan skolans personal och
en erfaren arkitekt. Var och en har fått bidra med sin kunskap.
Tack vare att ombyggnationen skett nyligen har tidigare förhål-

landen på skolan funnits kvar i färskt minne hos personalen
vilket underlättat jämförelser mellan då och nu.

Forskarna har observerat, fotograferat och intervjuat personal

och elever. Bland annat har man låtit eleverna i nionde årskursen markera trygga respektive otrygga platser på en planritning.

– Efter det frågade vi lärarna vilka platser de trodde att eleverna markerat. Det visade sig att det var ett fåtal platser som
de inte hade kännedom om. Men skolpersonalen i sin helhet
täckte upp allt och vaktmästarna hade riktigt bra koll på
alla ytor, säger Jan Grannäs.
Kanske inte oväntat kan mörka och dolda utrymmen och platser

i och utanför skolan skapa störst otrygghet. Därför har man i
så stor utsträckning som möjligt byggt bort sådana.
– Man såg till att ljusa upp lokalerna med belysning och
med fönster, man byggde bort de långa mörka korridorerna
och lade personalrummet så att personalen måste passera
genom elevutrymmena för att komma dit. Glasväggar ökade
transparensen så man lättare kan se vad som händer.
– Lärarnas arbetsrum placerades så att det fanns fönster
åt flera håll över skolgården och omgivningarna.
Till detta höjde man innertaken där det gick för att få
bättre luft och man såg till att bygga bort buller.

En av de viktigaste slutsatserna är att synliga vuxna är viktigt
för att säkra tryggheten hos eleverna.
En intressant iakttagelse forskarna gjorde var att personalen
hade kreativa lösningar för samarbetet kring eleverna. Till
exempel åt skolans studie- och yrkesvägledare, som även
satt med i skolans styrgrupp, varje dag sin lunch tillsammans
med matpersonalen.
Anneli Frelin berättar att skolans supportpersonal fungerar som

kitt mellan de olika personalgrupperna på skolan och att även
vaktmästaren är en social resurs.
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lärospån
Aktuellt om skolan
– Vaktmästaren brukade försöka vara där eleverna var. Om ett

elevskåp behövde lagas gjordes det medan eleverna var där,
inte när eleverna var på lektion. Det fanns också exempel på
att när någon elev av någon anledning inte kunde delta i
undervisningen kunde denne under några dagar i stället gå
runt med vaktmästaren och hjälpa till med reparationer och
liknande.
Jan Grannäs stryker samtidigt under att det i ljuset av
detta är olyckligt om man centraliserar vaktmästeriet. Då
förlorar man sådana möjligheter.

För att öka kontaktytorna och bidra till en öppen samtalsatmosfär mellan personalgrupperna byggdes ett gemensamt
personalrum där lärare och annan personal kunde samlas och
även diskutera kring gränserna för sina egna roller på skolan.
– Det visade sig att de olika rollerna överlappade varandra
väl.
Över huvud taget är synliga vuxna ett viktigt inslag för att

skapa trygghet och en bra atmosfär på skolan vilket är en
viktig förutsättning för elevernas lärande. En central roll i
samband med detta hade rektor men även skolvärden som
ofta gjorde sig ärenden ut bland elever.

– Från sitt rum hade hon utsikt mot skolgården och kunde
till exempel se om någon elev var utesluten av sina vanliga
kompisar. Det visade sig också att eleverna själva ofta tog
kontakt med henne av många orsaker, berättar Anneli Frelin.
Forskarnas projekt har mötts av stort intresse.

– Vår forskningsfinansiär AFA-försäkringar utsåg oss till
att presentera resultatet på dess regionala dagar runt om i
landet med politiker, lokala beslutsfattare, fackföreningar,
Arbetsförmedling, arbetsgivare med flera som målgrupp.

Jan Grannäs motiverar det stora intresset så här:

– Vi lever i en tid där det händer saker på skolorna som vi
inte önskat skulle ske. Då ökar både behovet av kunskaper
och intresset för de här frågorna. När hot och våld försämrar
elevernas möjligheter att utbilda sig är det intressant att studera hur skolpersonal kan arbeta tillsammans för att förbättra utbildningsmiljön för eleverna.
Forskarna har även presenterat sina rön på AERA, American
Educational Research Associations, konferens för utbildningsforskare över hela världen. Intresse har också visats från
andra länder som exempelvis Kina.

Jan Grannäs • Anneli Frelin
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alumnporträttet
Namn: Eric Bergström
Utbildning och
examensår:

Geomatikprogrammet
med inriktning GIS, 2013

Ålder: 28
Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat
ditt yrkesval.
Jag arbetar som GIS-ingenjör på Samhällsbyggnad Gävle (Gävle
kommun). Mina arbetsuppgifter är mycket varierande, från rent
tekniska, hårda, som systemförvaltning och GIS-analyser till mjuka
som till exempel undervisning och support. Anledningen till att jag
sökte mig till Gävle kommun var de varierande arbetsuppgifterna.

Hur har dina studier vid HiG påverkat dig i ditt val av yrke
och vägen dit?
Det har påverkat mig mycket. Gävle är en känd GIS-stad och ligger
långt fram om man tittar globalt. Framtiden ser ljus ut för GISrelaterade yrken.

Känner du att du har nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?
Absolut, utbildningen har gett mig en bred grund att stå på.

Vad minns du särskilt från din studietid?
Jag minns dom roliga projektarbeten som vi fick genomföra. När
man fick omvandla den teori man lärt sig till något som kunde
användas på riktigt, något man kunde se göra nytta i ett samhälle.

Vilka är dina framtidsplaner?
Att fortsätta arbeta inom GIS och lära mig nya saker varje dag.
Som jag nämnt tidigare så ser framtiden ljus ut för GIS och det
finns nästan inga begränsningar vad man kan göra inom GISområdet.
Dina erfarenheter från studietiden är viktiga för oss att ta del av.
Om du vill tillhöra vårt alumnnätverk så titta in här:
www.hig.se/alumn eller mejla oss på alumnkoordinator@hig.se.

Ett framgångsrikt år
Oväntat höjt anslag från regeringen under våren gjorde utbudet
av utbildningar svårt att dimensionera under 2015. Även om
vi inte hann arbeta upp vårt utbud i den takt vi önskat, är det
ökade anslaget välkommet. Det möjliggör en välbehövlig expansion, helt i linje med Högskolans starka söktryck och regionens
och landets behov av högre utbildning.
Långsiktiga utvecklingsarbeten har börjat ge resultat. Fler
ämnen har tillkommit inom forskarutbildningen, antalet doktorander har kraftigt ökat och utvecklingsarbetet med ett tredje
profilområde har framskridit. Högskolan publicerar fler vetenskapliga artiklar och gör fler ansökningar om externa forskningsmedel. 2015 lämnar också ett särskilt avtryck i vår historia,
då den första egna doktoranden inom profilområdet Byggd
miljö examinerades.
Högskolans uppdragsutbildning, ett viktig bidrag till samhällets behov av kompetens, ökade starkt. Sjuksköterskeutbildningen
som utvecklats tillsammans med Lishui University i Kina omfattade inte mindre än 171 studenter och är ett bra exempel på
Högskolans nya former för internationell samverkan.
Högskolan i Gävle kan se tillbaka på ett framgångsrikt år och
blickar framåt med fortsatt hög ambitionsnivå och ett positivt
förhållningssätt till att möta såväl kvarstående som nya utmaningar. Vårt arbete med att underlätta nyanländas ingång
till den svenska arbetsmarknaden fortsätter. Andra strategiskt
viktiga delar framåt är internationalisering, vidareutbildning av
yrkesverksamma samt ökade externa medel, fler doktorander
och vetenskapliga publiceringar.
Rektor Maj-Britt Johansson
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En doktorands vedermödor

F

rån mitt arbetsrum kan jag blicka
västerut. En ganska bra bit bort
sträcker sig en ensam byggnad
upp över trädridån. Egentligen ser det
ut som om det kan vara lägenheter däri,
men jag har fått för mig att huset på
något sätt hör samman med whisky
och Mackmyra. Jag ser att byggnaden
står där. Det är en del av världen och
verkligheten. Huset är ingen synvilla,
och ingen social konstruktion. Om jag
tar bilen så är jag säkert där på fem
minuter och kan se på nära håll. Och
känna.

Samtidigt tänker jag att byggnaden är en
byggnad just för att vi tillsammans har
kommit överens om den benämningen.
Byggnaden är konstruerad av sten, trä
eller kanske betong (?) men också av
vårt språk. Språket återger världen, men
språket förändrar också världen och gör
den till vad den är. Det är ganska stor
skillnad på ett lägenhetshus och en lokal
för en whiskytillverkare.
Men det här är bara gissningar. Byggna-

den kan också vara ett bönehus, en
fallossymbol eller ett ombyggt vattentorn. För visst är det väl ändå en byggnad? Våra ord konstruerar världen och
gör den till vad den är.

När jag skriver min avhandling funderar
jag över mitt material. I vilken utsträckning har jag i analysen gjort rättvisa
åt den verklighet som jag har försökt

undersöka? I vilken mån är min
konstruktion av analysens resultat
en spegling av ett faktiskt förhållande,
en determinerad redovisning eller en
metakonstruktion? Jag var där, jag
hörde dem tala, jag har det inspelat;
nedskrivet; läst och omläst. Jag vet att
det var så det var och att det är så det är.
Men jag vet också att jag har gjort det
till vad det blir.
När jag går en trappa ner till personal-

rummet för att hämta kaffe ser jag
inte byggnaden längre. Jag vet att den
finns kvar, men jag vet fortfarande inte
vad den är. Egentligen. Det snurrar i
huvudet, trots att jag precis som
vanligt fått kaffe och
inte whisky ur
automaten.

David Carlsson
Doktorand

