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Välbesökt Inspirationsdag
Den numera traditionella Inspirationsda-
gen vid HiG i april hade betydligt fler pro-
grampunkter i år än tidigare. 

Förutom den stora loppmarknaden i 
Rävhallen hölls föreläsningar, bland an-
nat av professorn i miljöpsykologi Staffan 
Hygge. Han berättade om sin forskning 
kring hur ljud i vår omgivning påverkar 
både vårt mående och våra inlärnings-
egenskaper. allt under titeln "Inspiration 
och miljöpsykologi"

Hjärtstartaren utanför Studentcentrum 
förevisades, Studenthälsorådet och Hälso-
pedagogerna bjöd på massage och kondi-
tionstester med mera.

Även ett flertal utställningar visades un-
der den mycket välbesökta dagen.

– Vi är jättenöjda med hela arrange-
manget som flöt helt smärtfritt. Aldrig har 
dagen haft så många besökare, säger Ma-
ria Åstrand-Svenneke från Rådet för håll-
bar utveckling vid Hig som arrangerade.

Owl

Hörvittnens 
trovärdighet
Det finns gott om forskning kring synvitt-
nen men inte kring hörvittnen. Doktoran-
den Sara Waller Skoog tar reda på mer.

Sid. 3

Bibliotekschef 
Maivor Hallén 

sökte noga igenom 
boktravarna un-

derLoppisen under 
Inspirationsdagen. 

Gitarrfodralet i 
förgrunden för en 

femtiolapp för-
svann snabbt.
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Samgående knappast fruktbart
Roger Kvist förordade i HA:s 
marsnummer att ett samgå-
ende mellan HiG och Upp-
sala universitet vore ett sätt 
att komma till rätta med flera 
brister för HiG:s del, bland an-
nat administrativa. Här svarar 
Micael Melander:

 Roger kvist skriver i Hög-
aktuellt, debatt, om fördelar 
med ett samgående mellan Hig 
och uu, och lyfter där bl.a. 
fram effektivisering av adminis-
trationen och höjd vetenskaplig 
kvalitet som argument.

Om den administrativa effek-
tiviteten är ett egenvärde i sig, 
finns det många sätt att skapa 
effektivitet. Svårigheten ligger i 
att skapa den optimala balansen 
mellan strukturer och rutiner 
som underlättar administratio-
nen utifrån dess egna villkor 
och strukturer och rutiner som 
bäst tjänar kärnverksamheten. 

Egen assistent
Man skulle lite tillspetsat kunna 
säga att den optimala adminis-
trativa servicen kanske kunde 
uppnås genom att varje lärare 
och forskare på högskolan hade 
en egen assistent, som i sin tur 
ingick i en administrativ stöd-
struktur med en noga avvägd 
ansvarshierarki. 

I detta fiktiva scenario skulle 
den enskilde läraren/forskaren 
aldrig behöva befatta sig med 
administrativa uppgifter utan 
helt kunna fokusera på sina 
kärnuppgifter. Dock skulle så-
dana stödstrukturer bli mycket 
kostsamma. 

allra billigast (åtminstone 
enligt vissa sätt att räkna) blir 
det istället om man helt avstår 
från administrativa stödstruk-
turer och istället låter varje 
enskild lärare sköta alla ekono-

miska och administrativa upp-
gifter som följer med kärnverk-
samheten, samtidigt som han/
hon förväntas ägna oförmin-
skad kraft åt kärnverksamheten. 

Perfekt mellanväg
att ett sådant scenario skulle vara 
möjligt är det förmodligen ingen 
som tror på. Så den delikata av-
vägningen ligger i att hitta den 
perfekta mellanvägen. att lämna 
över ansvaret för denna avväg-
ning till uppsala universitet är 
det samma som att säga dels att 
uppsala universitet hittat denna 
perfekta mellanväg, dels att uu:s 
avvägningar är överförbara på 
Hig. Personligen är jag tveksam 
till båda dessa slutsatser. 

att tänka sig att uu skulle an-
passa sina strukturer för att passa 
Hig:s behov är förmodligen min-
dre troligt än att Hig skulle få 
anpassa sig till uu:s etablerade 
strukturer och jag har svårt att 
se hur Hig:s lärare och forskare 
skulle få ett stöd bättre anpassat 
till sina behov den vägen. 

Ämnesmiljöer
Hur man sedan tänker sig att 
kvaliteten på den forskning 
som bedrivs vid Hig skulle 
öka genom ett samgående med 
uu var en fråga som jag ställde 
även till lars Beckman (M) och 
Hans Backman (Fp). Men när 
nu samma tes förs fram från en 
av våra egna professorer, måste 
jag naturligtvis öppna mig för 
möjligheten att det är så. 

Dock funderar jag över hur 
de goda ämnesmiljöer som Ro-
ger önskar stärka ska förstås. 
Ett sätt att definiera en miljö är 
utifrån fysiska förutsättningar: 
en (större) grupp lärare/fors-
kare som befinner sig på sam-
ma plats och har goda fysiska, 
tekniska, etc. förutsättningar 
på denna plats för att samverka 

Ledaren utgår
På grund av tidsbrist 
utgår rektor Maj-Britt 
Johanssons ledare denna 
gång. Hon kommer åter i 
majnumret.

och utveckla forskningsprojekt. 
Ett annat alternativ är att defi-
niera en miljö som någon sorts 
tankens gemenskap – med vissa 
organisatoriska stödstrukturer, 
men utan krav på närhet i det fy-
siska rummet – vilket karakteri-
serar de nätverk av olika slag, 
till exempel forskarnätverk, 
som är vanligt förekommande 
både nationellt och internatio-
nellt. 

Fysisk flytt
Det jag tänker när jag läser Ro-
gers text är att det måste vara 
den första typen av miljö som 
avses, eftersom den senare inte 
kräver någon administrativ en-
het. Då räcker det inte med ett 
administrativt samgående, utan 
då måste Hig:s lärare och fors-
kare också rent fysiskt flytta till 
uppsala. Och om det är det vi 
menar med ett samgående, har 
vi i praktiken sagt att det inte 
behövs någon högskola i gävle 
utan att det är bättre med ett 
ännu större universitet i upp-
sala. 

Vissa intar den politiska och 
ideologiska positionen, vilket 
jag respekterar. Själv anser jag 
dock att det är av största vikt att 
det län som ännu har Sveriges 
lägsta utbildningsnivå, kan er-
bjuda sina medborgare goda ut-
bildningsmöjligheter, ända upp 
på högskolenivå.

Micael Melander 
akadeMin för  

Utbildning Och ekOnOMi
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Att veta hur pass exakt per-
son A kan avgöra en person 
B:s ålder på enbart rösten är 
i vanliga fall knappast särskilt 
viktigt. Om person A lyssnar 
av sin telefonsvarare och per-
son B där lämnat ett mordhot 
är situationen en annan.

– Vittnespsykologi är ett brett 
forskningsfält som nästan ute-
slutande fokuserat på ögonvitt-
nen medan forskning kring hör-
selvittnen är starkt begränsad, 
säger doktoranden Sara Waller 
Skoog som i sin avhandling vill 
ändra på förhållandet. 

Forskning har visat att tillför-
litligheten i ögonvittnesskild-
ringar ofta är relativt låg och 
att många vittnen överskattar 
sin förmåga att korrekt minnas 
personer och händelseförlopp. 

Det är också väldigt lätt för 
en förhörsledare att av misstag 
vilseleda ett vittne med ett enda 
ord av fel valör. Samtidigt visar 
det sig att domstolar ofta över-
skattar sanningshalten i vittnens 
utsagor. tillsammans kan dessa 
båda förhållanden få katastro-
fala följder för en åtalad person, 
menar Sara Waller Skoog, dok-
torand i psykologi Högskolan i 
gävle.

Innocence project
1992 bildades i New York av de 
två advokaterna Barry Scheck 
och Peter Neufeld the Inno-
cence Project, med syftet att 
med DNa-teknik bistå frihets-
berövade personer som dömts 
till långa fängelsestraff eller 
till och med dödsstraff på lösa 
grunder, framför allt felaktiga 
vittnesuppgifter. Fram tills nyli-
gen har över 280 personer friats 
helt från sina straff bara i uSa. 

the Innocence Project räknar 
med att en procent av uSa:s 
två miljoner frihetsberövade är 

oskyldigt dömda. andra studier 
har visat att omkring 70 pro-
cent av ögonvittnesskildringar i 
amerikanska domstolar är felak-
tiga på något sätt. 

Konstruerade minnen
Våra uppfattningar om händel-

ser och personer är alltid färga-
de av vad vi tidigare lärt oss och 
varit med om. På det viset kan 
vi snabbt detektera och tolka 
meningsfull information i en 
specifik situation. 

– Baksidan är att vi ofta mis-
sar information som ligger ut-

anför våra förvärvade scheman 
eller att vi, utifrån dessa fyller i 
sådant som inte finns med i den 
verkliga situationen. När det 
gäller våra minnen förändras de 
över tid och är alltid mer eller 
mindre konstruerade. De flesta 

Sara Waller Skoog, doktorand i psykologi:

Hur tillförlitliga är hörvittnen?

Forts. nästa sida.

Doktoranden Sara Waller Skoog ska genom 
att låta ett hundratal personer åldersbestäm-
ma andra personer utifrån enbart hörprov, ta 
reda på hur tillförlitliga vittnesuppgifter från 

hörvittnen är.
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av oss har till och med minnen 
av händelser som vi egentligen 
aldrig varit med om. Detta har 
uppenbar relevans för de miss-
tag ögonvittnen såväl som hör-
selvittnen gör. 

– Rör det sig om rån av en 
maskerad person, brott som 
skett i mörker, telefonhot eller 
andra situationer där omstän-
digheterna inte medger synin-
tryck, är det viktigt att veta hur 
tillförlitliga hörvittnesuppgif-
terna är och att känna till fak-
torer som påverkar, säger Sara 
Waller Skoog.

Inledande arbete
I en tidigare studie har hon visat 
att ålder utifrån enbart röstmate-
rial generellt bedöms med cirka 
10 års avvikelse från verklig 
ålder samt att äldre personers 
ålder ofta underskattas medan 
yngre personers ålder överskat-
tas.

I detta forskningsprojekt är 
Sara intresserad av hur olika 
parametrar i rösten påverkar 
åldersbedömningen. Det inle-
dande arbetet, som bestått i att 
i psykologilaboratoriet vid Hig 
samla in röstexempel, är nu av-
klarat.

– Jag har spelat in röster från 
drygt 80 personer i tre olika ål-
dersspann som har fått läsa in 
talmaterial. 

Låtsade röster
talmaterialen bestod av en lista 
med enskilda ord, en kortfattad 
skönlitterär text samt en enkel 
egenformulerad vägbeskriv-
ning. Inspelningarna upprepa-
des med skillnaden att inläsarna 
skulle låtsas vara tjugo år yngre 
respektive tjugo år äldre.

Inspelningar där rösterna för-
ställs används i en av de kom-
mande studierna som försöker 
svara på frågan om en sådan 
förställning påverkar lyssnarens 
åldersskattningar.

 – Redan i en tidigare studie 
har jag visat att talhastighet 
verkar vara en viktig faktor då 
högre hastighet ledde till att 
talaren uppfattades som yngre 
medan lägre talhastighet tolka-
des som en äldre person. 

 
Röstegenskaper

Rösterna analyseras i ett dator-
program för att man ska kunna 
urskilja olika akustiska dimen-
sioner som till exempel grund-
ton, talhastighet, intensitet samt 
gitter och shimmer som hänger 
ihop med röstens skrovlighet. 

Flera akustiska dimensioner 
analyseras därför att Sara inte 
redan i dag kan vara säker på 
vilka som kan ha betydelse i de 
kommande studierna. 

Åldersskattning
Nästa steg är alltså att låta om-
kring ett hundratal personer 
lyssna på inspelningarna och 
skatta ålder på inläsarna. 

Därefter undersöks sam-

band mellan variationen i de 
akustiska parametrarna hos 
inläsarna och lyssnarnas ål-
dersskattningar. På det viset 
hoppas Sara kunna urskilja hur 
olika röstegenskaper påverkar 
resultatet. 

Färre oskyldiga
Sara Waller Skoog understryker 
vikten av att den här typen av 
forskning inte bara gäller åsyna 
vittnen. 

– Om rättsväsendet tar större 
hänsyn till sådan kunskap kan 
det leda till att betydligt färre 
personer än i dag ska dömas 
till straff på grund av felaktiga 
vittnesuppgifter. Samtidigt kan 
detta betyda att färre skyldiga 
till brott går fria.

Sara Waller Skoog är dok-
torand vid akademin för hälsa 
och arbetsliv, avdelningen för 
socialt arbete och psykologi. 
Handledare i avhandlingsarbe-
tet är docent Mårten eriksson.

Ove wall

Ny forskning:

Naturen hjälper patienter att hantera cancer
Att vistas i naturen kan ge 
kraft och styrka att hantera 
svåra situationer. Forskning 
vid Högskolan i Gävle visar 
att många människor som 
drabbats av cancer söker sig 
till naturen för att må bättre 
under och efter sjukdomen.

I en studie under ledning av Fe-
reshteh ahmadi, professor vid 
akademin för hälsa och arbets-
liv, har 2 355 personer boende 
i Sverige och som har/har haft 
cancer besvarat en enkät om så 
kallade coping-metoder. 

Coping handlar om hur män-
niskan hanterar stressfyllda och 
känslomässigt krävande situa-

tioner.
Resultaten visar att naturen är 

den viktigaste coping-metoden. 
två av tre som besvarat enkäten 
(68 procent) säger att vistelser i 
naturen till stor eller ganska stor 

del har varit en hjälp för att må 
bättre under/efter sjukdom.

Vind och fågelsång
Den näst viktigaste metoden är 
att lyssna på naturliga ljud som 
fågelsång och vind. 66 procent 
av de svarande anger att detta i 
stor eller ganska stor utsträck-
ning har hjälpt dem att må bätt-
re under sjukdomen.

att promenera eller delta i 
någon aktivitet utomhus, kom-
mer på tredje plats.

Även böner
Hälften av de svarande uppger 
att de sökt kontroll över sin 
situation själva utan att be om 

guds hjälp, medan 34 procent 
uppger att deras liv kan vara 
del av ett större, högre sam-
manhang. 

en tredjedel menar att böner 
har hjälpt dem under sjukdoms-
perioden, men tidigare forsk-
ning visar att böner i Sverige 
inte nödvändigtvis har med re-
ligion att göra.

Trädgårdar
Forskarna menar, att de här 
resultaten kan användas i can-
cervården, till exempel genom 
att skapa hälsofrämjande träd-
gårdar som patienter kan vistas 
i eller möjligheter för patienter 
att vara ute i naturen.

Professor Fereshteh Ahmadi.

Hörselvittnen... forts:
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Med ny skollag, ny läroplan, 
ny utbildning och förskole-
lyftet är läget riktigt bra för 
kompetenshöjande verksam-
heter i förskolan.

Det sa forskaren Ingrid Pram-
ling-Samuelsson, uNeSCO-
professor i early Childhood 
education, vid den mycket 
välbesökta konferens Hållbar 
utveckling i förskolan i slutet 
av mars.

Den årliga konferensen 
lockade som vanligt mängder 
av deltagare och arrangörerna 
blev tvugna att dra ett streck vid 
omkring 400 förskollärare och 
annan förskolepersonal. Det var 
innan affischerna hade tryckts.

Föds kreativa
Ingrid Pramling Samuelsson 
som valde Hig:konferensen 
före en annan konferens i 
Washington, sa sig se positivt 
och hoppfullt på de möjligheter 
förskolan har att utveckla sitt 
miljöarbete.  Och att barnens 
intresse ska väckas tidigt gör 
inte ansatsen mindre angelägen.

– Vi föds kreativa och kreati-
vitet ska ha samma status som 
litteracitet, sa Pramling-Sam-
uelsson och citerade sir ken 
Robinson, känd författare, föl-
redragshållare och utbildnings-
rådgivare.

– Och även om den nya lä-
roplanen inte säger “hållbar 
utveckling” så är det det den 
handlar om när den säger att 
förmågorna inom naturveten-
skap och teknik ska utvecklas, 
slog hon fast.

Var som helst
Vidare menade hon att samhäl-
le, ekonomi och miljö tillsam-
mans ger hållbar utveckling, 
inte var för sig. Men man kan 

börja var som helst, och vägen 
till detta är lätt då barnen har 
massor av frågor. Hon berättade 
om förskolebarn hon träffat i 
New York som diskuterar glo-
bal uppvärmning och som gör 
sina exkursioner i Central Park.

– Barn är mer nyfikna på 
miljöfrågor än vi tror och de 
kopplar frågorna till sina lokala 
förhållanden. I vuxenperspektiv 
är det lätt att tro att barnen miss-
uppfattat saker, men de har bara 
uppfattat det på sitt eget sätt. 

Mycket support
gör vi inget nu så kan vi aldrig 
göra något och det  finns väldigt 
mycket support att tillgå.

Dagen bjöd också på musika-
lisk stå-upp-föreställning med 
artisten och koldioxidbantaren 
Staffan lindberg under titeln 
Moder Jord – för god att kol-
syra. Dessutom ytterligare två 

föreläsningar av Hig-forskarna 
Sarah ljungqvist samt ulf lars-

son och Mathias Cehlin.
Ove wall

Annika Elm-Fristorp, till vänster, gladdes åt den mycket välbesökta regionala konferensen om Hållbar utveckling i 
förskolan. Inför ett absolut fullsatt Valhall talade professor Ingrid Pramling-Samuelsson, till höger, om att det just 
nu är ovanligt bra läge att höja nivån på miljöengagemanget hos förskolebarnen.

Konferens om förskolan:

Läget bättre än någonsin att höja kvaliteten

Bilden tagen i annat sammanhang.
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Träff för  
förnyelse

UniLink är en ideell förening 
i syfte att utveckla och förnya 
samverkan mellan högskola 
och omgivande samhälle. Fo-
kus ligger på erfarenhetsut-
byte, kompetensutveckling, 
internationellt samarbete och 
utvecklingsprojekt. Högskolan 
är medlem sedan 2000.

Mer uppdrag
Föreningen hade i slutet av 
mars arenaträff i gävle. Högt 
på agendan låg uppdragsutbild-
ning vilket ligger bra i tiden med 
tanke på högskolans strävan att 
utveckla externa uppdrag. Sig-
nalen från tillväxtverkets och 
Vinnovas representanter var att 
vi bör jobba mer med uppdrag 
och att det kan finnas projekt-
medel för att utveckla uppdrags-
verksamheten.

Ny tidning ska stärka varumärket 

I huvudet på en provledare
Nu har Högskoleprovet varit igen. Jag är provledare för dyslexsiprovet. Det är lite speciellt, 50 
procent längre provtid, en lugnare miljö och så får de mig. 
Jag är rutinerad, har varit provledare från det allra första provet. Jag försöker överföra det jag kan 
till mina dyslektiker, visa dem hur de kan förbereda sig, få dem att försöka igen.

achmed vill bli dataingenjör och ser detta som en väg in, han tycker provet är svårt
– Som att de med flit använder onödigt svåra ord.
Sofia kom tre terminer efter varandra och skrev för mig. Hon pluggade till läkare i Transsylva-

nien.  
– I det transsylvanien?"
– Jepp, jag har sett hans borg.   
Sofia hoppades kunna läsa det sista året på Karolinska, och därav högskoleprovet
– at:n blir knepig annars, inte så vanligt med engelsktalande gamlingar i transsylvanien...

Men mest minns jag Jon. Han var min allra första, och det var bara han och jag. Han hade 
hunnit bli drygt 40, en skogshuggare från Norduppland. Han hade en dröm om att få avsluta sitt 
arbetsliv som nattsköterska på akademiska sjukhuset. Han hade svårt med provet och blev väldigt 
nedstämd. Men jag peppade honom, tipsade om hur han relativt lätt kunde förbättra sig. Och han 
kom verkligen tillbaka och skrev för mig påföljande termin.  

ett år senare stöter jag ihop med honom i korridorerna här, han klarade sig in med hjälp högsko-
leprovet och läste nu till sjuksköterska.

Ibland har jag en syn; en vårdavdelning på akademiska sjukhuset kryssar fram i natten, och vid 
rodret trygg och kompetent, står Jon, skogshuggarn från Norduppland.

dOUglas öhrbOM

I maj kommer Högaktuellt ut 
för sista gången. Från och 
med i höst smälts den och den 
externa Samverkansnytt ihop 
till en ny tidning med främsta 
syftet att stärka Högskolans 
varumärke.

– Högskolan befinner sig på en 
marknad där det gäller att sy-
nas. Vi måste därför inte bara 
rikta vår marknadsföring mot 
presumtiva studenter utan även 
till andra samhällsgrupper. Där-
för startar vi nu en ny extern 
tidning, säger Johan ahlgren, 
kommunikationschef vid Hig.

att stärka varumärket Hög-
skolan i gävle, är ett de sju 
prioriterade områdena som be-
slutades efter den stora medar-
betarenkäten i höstas.

Högaktuellt kommer med sitt 
sista nummer i maj och mening-
en är att den nya, ännu odöpta, 
tidningen ska komma med sitt 
första nummer i september. Den 
kommer att vara 20-sidig, ha ny 
design och komma ut med två 
nummer per termin.

Nätforum möjligt
Innehållet kommer att belysa 
såväl forskning som samverkan 
liksom Hig:s utbildningar och 
den samverkan som sker med 
omgivande samhälle.

– Även om tidningen kom-
mer att distribueras till Högsko-
lans medarbetare blir det inte en 
personaltidning i vanlig bemär-
kelse, säger Johan ahlgren.

Sådant innehåll som debatt-
artiklar och annan intern infor-

mation ska i stället beredas ut-
rymme i det nya intranätet. Det 
är ännu inte klart i vilken form 
det ska ske men ett forum för 
diskussioner är en tanke.

Bra genomslag
Något som ytterligare ökat kän-
nedomen om Hig är de kam-
panjer som genomförts i sam-
band med de två senaste ansök-
ningsomgångarna. Bland annat 
de korta reklamfilmerna för bio 
och tV har av egen kraft spridit 
sig digitalt på webben.

– Vad-framtiden-behöver-
kampanjen med förutom fil-
mer även utomhusaffischer och 
mobilapplikation har skapat 
stor uppmärksamhet och haft 
bra genomslag i upptagnings-
området gästrikland, Dalarna, 

Vad heter  
nya tidningen?
Den nya tidningen behöver 
ett namn! Men vilket?

Skicka ditt förslag via 
intranätets förstasida. 
Nyckelord ska vara miljö, 
hållbar utveckling, forsk-
ning, utbildning och sam-
verkan.

eller har du ytterligare 
tankar bakom ditt förslag 
så skriv även detta i för-
slagsmeddelandet.

Hälsingland plus uppland och 
Stockholm.

Ove wall
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Högskolelärares dilemman i ny bok
Dilemman är nyckelordet 
i den senaste boken i Lä-
rarutbildningens skriftserie. 
Den heter Mellan vetenskap 
och lärande och består av 13 
artiklar där utmaningar och 
möjligheter för undervisning 
och lärande i högskolan dis-
kuteras. 

upprinnelsen till boken var 
den kurs i högskolepedagogik 
på Hig som ingår i många lä-
rares kompetensutveckling. 
en av examinationsuppgif-
terna i kursen visade sig skapa 
så stort engagemang att idén 
kläcktes att arbeta vidare på 
texterna och publicera dem i 
en bok.

– Vi valde att använda oss 
av essä-formen i stället för att 
skriva rapporter, då vi hellre 
vill väcka diskussion än pre-
sentera färdiga svar. Formen 
inbjuder till egen eftertanke 
och utvecklingsarbete, berättar 
Helena Hammarström, adjunkt 
i svenska språket, som tillsam-
mans med göran Fransson är 
redaktör för boken.  

Projektet växte
temat är högskolepedagogiska 
dilemman och handlar om så-
dant utanför själva kursinnehål-
let som lärare måste förhålla sig 
till i olika undervisningssitua-
tioner. 

– till en början var vi en 
handfull personer som ville del-
ta i bokprojektet, men det växte 
snart till 14 skribenter och 13 
artiklar, säger göran Fransson. 

Deltagarna, alla utom en lära-
re eller forskare vid Hig, kom-
mer från olika avdelningar och 
akademier och således är span-
net stort mellan de ämnen och 
problematiseringar som valts.

till exempel har Janne Mar-
grethe karlsson, universitets-
adjunkt i samhällsbyggnad, 
resonerat kring de tysta stu-
denternas kunskaper, framför 
allt i betygsgrundande semi-
narier, och olika sätt som lära-
ren kan aktivera studenter, så 
att deras kunskaper kan värde-
ras och bedömas. 

I en annan artikel med bä-
ring på studenten, resonerar två 

lärare inom ekonomprogram-
met, Pär Vilhelmson och tomas 
källquist, om hur man med 
bibehållen kvalitet ska kunna 
bedöma examinationsuppgifter 
i allt större studentgrupper. 

Kamratgranskning
ett förslag är kamratgranskning 
där man i ett första steg låter 
studenterna bli delaktiga i åter-
kopplingen på andra studenters 
arbeten. Återkopplingen blir en 
del av det egna lärandet och det 
skulle kunna innebära att upp-
gifterna är mer genomarbetade 
när de kommer till läraren för 
bedömning.

Enkla traditioner
I tre av bokens artiklar pro-
blematiseras traditioner och 
normer som ligger till grund 
för undervisning inom olika 
naturvetenskapliga kunskaps-
områden. Författare till dessa 
artiklar är Mikael Björling och 

Jenny Ivarsson, universitets-
lektorer i kemi respektive fysik 
samt Fredrik von euler, doktor i 
skogsgenetik och tidigare lärare 
vid Hig. 

Stämmer inte
Bland annat diskuteras det be-
gränsade förklaringsvärdet i 
några teorier och modeller som 
används inom skola och utbild-
ning och som inte i alla delar 
kan sägas överensstämma med 
vad vi vet idag. 

Då förenklade modeller an-
vänds i den tidiga skolunder-
visningen, krävs för högre ut-
bildning att man använder sig 
av andra modernare och mer 
avancerade bilder, exempelvis 
för hur molekyler ser ut eller 
hur magnetismen fungerar.  

Boken är den sjätte i lärar-
utbildningens skriftserie och 
beräknas ligga färdig i slutet av 
april.

Ove wall

Biblioteket:

Inget letande mer – klicka på kartknappen
En kartknapp i bibliotekets 
webbkatalog gör det enkelt 
att hitta boken utan att leta.

Biblioteket kommer under året 
att fortsätta flytta böckerna med 
anledning av övergången till det 
nya internationella klassifika-
tionssystemet Dewey.

Men det blir lätt att hitta 
böcker ändå. leta upp boken i 
libra, klicka på knappen Map, 
och du ser direkt var boken är 
fysiskt placerad.

To find the place, just click on 
"Map",

kristin gerth

Under tiden biblioteket flyttar om alla böcker efter det nya klassifikations-
systemet Dewey, från svenska SAB, kommner det inte att vara svårare att 
hitta böckerna man söker. Detta tack vara en ny kartfiness i bibliotekets 
webbkatalog. Illustration: Kristin Gerth.
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B SVERIGE

Porto 
betalt

Pub & Poker
Nu anordnar personal-
föreningen på nytt den 
populära pokerturnering-
en i Soldathemmet. Den-
na gång torsdag den 3 maj 
kl 18.00. Boka plats vid 
bordet för en spännande 
pokerkväll. Baren är öp-
pen hela kvällen.

anmäl dig till dom@
hig.se senast 30 april och 
meddela också om du 
önskar en smörgåsstubbe 
med kaffe/te för en kost-
nad av 40 kr.

Ingen skall behöva 
känna sig osäker på reg-
lerna utan alla som vill 
skall kunna delta. Dou-
glas öhrbom kommer 
som vanligt att ge en in-
troduktion till hur man 
spelar kl. 17:00.  

Självklart går det även 
bra för medlemmar att 
bara komma och umgås.

HiG-seniorerna

International day

Ny utbildning
till läsåret 2012/2013 star-
tar Högskolan i gävle en 
helt ny utbildning som rik-
tar sig mot både industriell 
automation och fastighets-
automation. utbildningen 
erbjuds som en så kall-
lad Co-op-utbildning, där 
studenterna varvar studier 
med betalda arbetsperio-
der.

Majbrasa  
som vanligt

Välkommen till Rege-
mentsparken den sista 
april! Majbrasan tänds som 
vanligt klockan 21.00. tal, 
sång och förhoppningsvis 
vårvärme.

Personalen  
till Avesta

avresan sker från hus 99 
kl 08:15 den 24 maj. Se vi-
dare Dga-gruppens webb-
plats på intranätet.

Resa till gysinge  den 8 maj med besök på bl.a. folkhögsko-
lan. avresa kl 09.00 från Högskolan utanför hus 99. anmäl 
deltagande till Margaretha Svensson, msn@hig.se eller 026 
– 64 85 83, senast den 23 april. Meddela om Du kan erbjuda 
skjuts i bil. Hemresan beräknas till kl 15. Lunch och eventu-
ellt kaffe bekostas av var och en.

Nästa aktivitet äger rum den 11 september då Johan kåg-
ström talar om Perfekt återvinning på 10 minuter i veckan 
- är det möjligt? Forskningen har svaret och vet dessutom 
hur din granne sopsorterar.

styrelsen

the Department of Social Work and Psychology in collabora-
tion with Gefle Student Union invites you to an Internatio-
nal Day at Valhall, university of gävle on May 23rd 13.00 
– 17.30.

the event will consist of lectures from various organizations 
as well as presentations by students, on the topic international 
social work. Main speaker is Staffan Landin, who previously 
worked for the uN Development Program and has worked 
with Hans Rosling, professor of International Health. In addi-
tion to this, a dozen organizations will be present with stands.

the vision of the day is to increase awareness regarding so-
cial work as well as create engagement and inspiration among 
students, teachers and other interested to engage in social issues.

welcOMe!

Maggan slutar
Efter fyrtio år, på en må-
nad när, slutar jag nu min 
anställning vid HiG.

Tack för den här tiden!
Margaretha  

svenssOn

Jag köpte en gång en bit ost i Palermo, betalade med en sedel 
och noterade försäljerskans förvåning när jag väntade mig växel 
tillbaka. Jag fick några karameller.

På loppisen under Inspirationsdagen (se förstasidan) plockade 
jag på mig fyra böcker. Det skulle bli åttio kronor, jag erbjöd en 
hundring jämnt. Då protesterade försäljaren, sa "absolut inte!" 
och sänkte priset till sjuttio.

Jag förstår om vi nordbor kan te oss lite exotiska för en del.
Owl 


