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Äntligen !

Efter år av idéer, förhandlingar,
skisser, design, ombyggnation
– och framför allt behov – av ett
större kafé, kunde det slutligen
öppna. Caffe Prego mitt i Studentcentrum.

– Det har fungerat klockrent sedan vi öppnade, säger föreståndaren Mattias Envall.
Sortimentet är väsentligt utökat, det mesta bakar personalen
själv, matlådorna finns kvar och
de nya mintgröna mjuka stolarna ger karaktär. Dessutom
är det slut på färdiglagat kaffe.
Mattias är nämligen utbildad
barista vilket satt sina spår.
– En espresso ska rinna igenom på 19–22 sekunder annars
ska den hällas bort. Samma sak
med mjölken om den inte håller
70–74 grader.
Såväl kaffet som mjölken är
ekologisk.
Gästerna har blivit betydligt
fler vilket inneburit kassarekord
dag efter dag.
Äntligen ser man studenterna i
de centrala delarna av campus.
Var de höll hus tidigare får nog
fortfarande ses som ett olöst
mysterium.

Uppsalasamarbete på alla nivåer
HiG:s samarbete med Uppsala universitet utökas till alla
utbildningsnivåer enligt ett nyskrivet avtal.
– Kolossalt positivt! Nu kommer vi att kunna bygga upp

verksamheter som vi inte haft
tidigare. Till exempel att handleda doktorander, säger litteraturprofessor Eva-Britta Ståhl.

Sid. 3

Hur gick det till?
Det var med lärarutbildningen det
hela började. Men hur gick det egntligen till där och då?
Åsa Morberg och Eleonor Lindahl drar sig till minnes.

Sid. 4
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H

ur skall det svenska högskolelandskapet se ut i
framtiden? Frågan har
ventilerats mycket i massmedia,
speciellt efter universitetskanslerns utspel förra sommaren om
att det egentligen bara behövs fem
svenska universitet. Detta förslag
framfördes från perspektivet av
internationellt konkurrenskraftig
forskning; ett av många relevanta
perspektiv, varav det viktigaste
alternativet kanske är perspektivet av en allmän höjning av kunskapsnivån. Vad bidrar mest till
välfärd och tillväxt: publikationer
i högt rankade internationella tidskrifter eller en allmänt höjd kunskapsnivå?
På den frågan kan vetenskapen
inte ge ett entydigt svar. Det finns
emellertid en internationell trend
att bilda större enheter. Exempel
i vår närhet kan hämtas från Danmark, Finland och Norge. Mest
aktuell är situationen i Norge,
med ett förslag att slå samman 38
högskolor/universitet till högst
tio enheter. Denna internationella
trend påverkar naturligtvis debatten i Sverige.
Vilka rationella skäl finns att slå
samman till större enheter? Man
kan tänka sig rationaliseringsvinster ungefär som det förespeglas
vid sammanslagning av företag
men även kvalitetsvinster. För
Utbildningsdepartementet ligger det naturligtvis en vinst i att
man skulle få färre enheter att
föra dialog med. Vad finns det för
rationella skäl att låta bli? En del
av den regionala förankringen till
näringsliv och samhälle kan gå
förlorad liksom idén om högskolan som regional tillväxtmotor.
Den sociala kraft som de mindre
högskolorna visar i rekryteringen
av studenter från otraditionella
grupper skulle sina. De traditionella universitetens värderingar

genom den utredning ”Frihetsutredningen” om högskolornas
och universitetens status som just
initierats. Örebro och Mälardalen
har inbjudit övriga Penta Plusmedlemmar, även Gävle, att delta
i diskussionen och också till att
delta i en ansökan till regeringen
om ekonomiskt stöd för att utveckla tanken. Vår högskolestyrelse kommer att diskutera detta
vid mötet den 15 februari.

Rektor Leif Svensson

skulle ta över, mångfalden i utbildning och forskning skulle
minska. Nåväl, men är inte det senare en del av det som ovan kal�lades kvalitetsvinst? Jag är inte så
säker. Över huvudtaget kan man
efterlysa en nyanserad debatt där
de rätt osäkra vinsterna vägs mot
de ganska säkra förlusterna.
I den svenska högskolevärlden
har den rådande trenden, starkt
uppmuntrad av utbildningsdepartement och universitetskansler, lett till diskussioner om
samgående eller samverkan.
Lärarhögskolan i Stockholm har
gått upp i Stockholms universitet. Växjö universitet och Högskolan i Kalmar har deklarerat att
man vill slås samman, eventuellt
också med Blekinge tekniska
högskola, som dock ännu inte
bestämt sig. Örebro universitet
och Mälardalens högskola har
diskuterat samgående men efter
bakslag på grund av regionernas
ovilja, bestämt sig för att satsa
på en federation, där en gemensam överbyggnad skulle finnas
men parternas självständighet
bevaras. Det är svårt att se hur
en sådan federation kan inordnas
i det svenska regelverket men
möjligheten kan kanske öppnas

Ett alternativ för oss vid Högskolan i Gävle är att behålla vår
policy, som innebär självständighet men samarbete där vi
finner det fördelaktigt. Den 22
januari undertecknades i denna
anda ett övergripande samarbetsavtal med Uppsala universitet och där måste jag säga
att vi mötts av en mycket god
samarbetsanda. Avtalet innebär
kort sagt fyra saker. En lärare
från Gävle skall adjungeras till
beslutande instans när det gäller forskarstuderande antagna
i Uppsala men finansierade av
oss. Kompetenta lärare härifrån
får vara huvudhandledare. En
gemensam samverkansnämnd
skall se över möjligheterna till
vidgat samarbete. Punkt nummer fyra är själva symbolvärdet i avtalet; en god samverkan
mellan två, i ålder och storlek
mycket olika, parter är möjlig.
Med avtalet med Uppsala och
med alla tidigare samarbeten
med KTH, med universiteten
i Umeå, Linköping, Örebro
och Mittuniversitetet och goda
möjligheter till vidgade och nya
samarbeten bör vi stå oss ganska väl. Vi behöver inte gripas
av rädsla att bli över i den lek
av hela havet stormar som tycks
försiggå i högskolevärlden, utan
kan i lugn och ro finna vår egen
väg till framtida utveckling.

Uppsala universitet och HiG
stärker samarbetet på alla nivåer
Uppsala universitet och Högskolan i Gävle stärker samarbetet på samtliga nivåer
inom utbildningen. Avtalet
som undertecknades den
30 januari ska bland annat
erbjuda ökade valmöjligheter
för studenterna, men också
öppna upp för samarbete på
lärar- och forskarnivå.
Uppsala universitet och Högskolan i Gävle har även tidigare
samarbetat kring masterprogram och forskarutbildningar,
men då endast på institutionsnivå. Det nya, femåriga avtalet
är lärosätesövergripande och
omfattar utbildning på såväl
grundnivå och avancerad nivå
som forskarnivå. Det nya fem-

åriga avtalet gäller såväl grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Valmöjligheter
Genom samarbetet vill man
bredda rekryteringsunderlaget
och skapa en större social mångfald inom utbildningarna, samt
kunna erbjuda utbildningar med
större bredd och fler valmöjligheter än tidigare. Handledare
och lärare kommer också att
kunna arbeta vid båda lärosätena, varigenom kompetensen
kan breddas och utvecklas. För
att följa upp resultaten av samarbetet ska ett samverkansorgan
på ledningsnivå inrättas med
representanter från de båda lärosätena.

Gagnar utbildningen
– Jag är mycket glad att avtalet
kommer till stånd. Det kommer
att gagna utbildningen på såväl
grundnivå och avancerad nivå
som forskarnivå, säger rektor
Anders Hallberg vid Uppsala
universitet.
HiG:s rektor Leif Svensson
är också glad åt avtalet.
– Det ger bättre möjligheter
för våra studenter att fortsätta
till högre nivåer och för våra lärare att vara delaktiga i utbildning på dessa nivåer säger han.
Eva-Britta Ståhl, professor i
litterturvetenskap ansluter även
hon de glada, men påpekar samtidigt att hon ännu inte helt hunnit sätta sig in hela avtalet och

dess följder.
– Men det är kolossalt positivt och tar bort en massa hinder
också för oss på humaniorasamhällsvetenskapliga sidan.
Nu kommer vi att kunna bygga
upp verksamheter som vi inte
haft tidigare. Till exempel att
anta doktorander. Det innebär
också att lärare kan arbeta på
båda lärosätena.
Hon nämner, som tidigare
ordförande i nämnden för humanior och samhällsvetenskap,
att det kan innebära en avsevärd
utveckling bland annat med avancerade lärarutbildningar.
Samarbete mellan lärosätena
har funnits tidigare, men då enbart på institutionsnivå.

Ove Wall

Hög målsättning för HiG:s radiomätlab
Radiosignaler används på
de mest skilda områden i
samhället. Vem tänker på att
tågset rangeras utan närvarande förare? Eller att stora
maskiner styrs helt på egen
hand?
I båda fallen är radiosignaler
inblandade. Utsätts dessa radiosignlaer för störningar, exempelvis av andra radiosignaler,
kan följderna bli ödesdigra.
Men att mäta radiosignaler
är dyrt. En enda mätstation kan
normalt kosta en miljon kronor.
En summa som minskar dramatiskt i och med att Centrum för
Radiomätteknik bildades vid
HiG.
Laboratoriet är ett resultat av
adjungerade professorn i elektronik Niclas Keskitalos insat-

ser vid HiG. Han har kallats för
elektronisk guru i fackpressen
och är en de främsta experterna
på om området. Keskitalo har
funnits vid HiG i närmare sex
år och avslutar snart uppdraget.
Adjungerad professor får man
vara i högst sex år på samma
plats.
Men centret lever vidare och
fortsätter att utvecklas.
– Utrustningen är igång. Just
nu är det lokaliserat i Högskolans lokaler men det ska flyttas
till Ericssons lokaler i Teknikparken, berättar elektronikprofessor Claes Beckman, centrets
föreståndare.
– Vi måste umgås dem vi
samarbetar med. Då kan man
inte sitta instängd på en högskola.
Ambitionen för centret är att

bli världsledande på forskning
inom området.
Ericsson och FOI
För närvarande finns samarbeten med ett femtontal företag,
stora som Ericsson och Sony
och mindre som lokala Åkerströms Björbo i Dalarna som
tillverkar produkter för industriell radiostyrning av kranar,
mobila arbetsfordon med mera.
Även Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, finns med.
Claes Beckman menar att
samarbeten av detta slag är oerhört viktiga för alla parter.
– Om HiG ska ha framgång
med sin utbildning, måste vi
på adekvata områden samarbeta med regionala företag men
också med andra högskolor.
Där finns redan samverkan med

Chalmers och Uppsala universitet.
En speciell inriktning för centret är att bistå så kallade start
up-företag.
– Ta exemplet Ericsson, de
har åttio underleverantörer i
Gävle, små företag som vi kan
bistå med mätningar. Och det
ligger i allas intresse att nya företag etableras. På det här sättet
kan vi underlätta detta.
Forskningen på centret har en
årsomsättning på drygt tio miljoner kronor och har hittills producerat tre teknologie doktorer.
Fler på väg. Masterprogrammet
i elektronik vid HiG hade 1 200
sökande på 30 platser senast.
Även KTH och Gävle kommun har satsat pengar i projektet. (Se även sid. 10)

Ove Wall
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Historisk återblick:

Lärarutbildningen mellan 1965 och 1985

"

I samband med Högskolans 30-årsjubileum
blev vi påminda om
vårt utvecklingsarbete
med gemensam grundutbildning (GGU) för de olika
lärarlinjerna, förskollärarlinjen, fritidspedagoglinjen,
lågstadielärarlinjen och mellanstadielärarlinjen. Det var
en period av motsättningar
och diskussioner, men en
spännande, utvecklande
och målinriktad period.
Förutsättningarna för samverkan gavs i och med högskolereformen, då alla lärarutbildningar, inom lärarhögskolan och förskoleseminariet hamnade under
samma tak.
Det som är den mera direkta anledningen till
denna artikel är att den
samverkan som sker idag
inom lärarprogrammet,
inom allmänt utbildningsområde, med största sannolikhet kommer att upphöra i och med att lärarutbildningsutredningen
lämnar sitt slutbetänkande inom kort.
Vi samarbetade som utbildningsledare under en intensiv,
utvecklande och rolig period,
då mycket hände på lärarutbildningarna i Gävle. Vår högskola
var ett av tre lärosäten som utvecklade denna samverkan i
större skala och denna samverkan trodde vi alla skulle rädda
lärarutbildningarna från nedläggning. Vi vet idag att så inte
blev fallet, men vi är fortfarande
en högskola med lärarutbildning
och utvecklingsarbetet är både
intressant och tänkvärt när samverkan för olika inriktningar på
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lärarprogrammet
eventuellt
kommer att upphöra.
Lokalintegrering
År 1976 hade lärarhögskolan
i Gävle fått en ny rektor med
en bakgrund från förskollärarutbildningen och när Wenche
Nerdrum-Ullman tillträdde sin
befattning gick hon bokstavligen från sitt tjänsterum på
Sofiagatan, snett över gatan
till lärarhögskolans lokaler på
Brunnsgatan för att bli rektor
för dåvarande lärarutbildningen.
Sofiagatan var i sig inte enbart
en fysisk gräns, utan även ett
pedagogiskt krondike som det
var svårt att ta sig över.
På Brunnsgatan fanns den traditionella förmedlingspedagogiken och på Sofiagatan fanns den
moderna dialogpedagogiken.
Kungliga Byggnadsstyrelsen
fick ansvar för alla byggnader
inom högskolan och före detta
Förskoleseminariet och f.d. Lärarhögskolan lokalintegrerades.
Alla utbildningar inom högskolan fördelades på byggnader efter ämnesinnehåll, det vill säga
så kallade ämnesinstitutioner
skulle vara den rådande lokaliseringsprincipen. Ämnesinstitutionssystemet som infördes
i och med högskolereformen
1977, gick inte att tillämpa konsekvent då, exempelvis, fritidspedagoglinjen envisades med
att ha så kallade hemrum för
sina klasser. Det var en mycket
typisk situation för detta förändringsarbete.
Tvingades att umgås
Genom lokalintegrationen fick
lärarna på de olika linjerna umgås med varandra, vad lärarna
än tyckte om detta. Den lokalintegration som skedde hade
stor betydelse för den fortsatta

samverkan. Till mångas stora
fasa infördes kompetensutvecklingsdagar med ”personlighetsutvecklande” innehåll. Många
gästföreläsare drabbades hårt
av de oväder som bokstavligen
och bildlikt bröt ut när vi ventilerade våra olika synsätt. Nästa
steg i samarbetet blev att lärare
som anställdes på en linje fick
fyllnadstjänstgöring på andra
linjer. De lärare från exempelvis klasslärarlinjerna som hade
tjänstgöring på fritidspedagogoch förskollärarlinjerna fick
träffa kollegerna på dessa linjer
i såväl formella som icke formella sammanhang. Man umgicks flera dagar i veckan och
lärde känna varandra.
Olika ideologier
Låg- och mellanstadielärarlinjerna hade sin ämnesteori som
de absolut tyngsta och viktigaste inslagen i utbildningen. Det
fanns naturligtvis vissa skillnader i tyngd mellan ämnen.
En viktig bidragande faktor till
tyngden var lärarens person och
agerande och sist men inte minst
tentamensform. Ju fler skriftliga
tentamina, desto tyngre ämnen.
För att exemplifiera topplistan, kan matematik och geografi nämnas. Lärarkandidaterna,
som studenterna hette då, skulle
förses med gedigna ämneskunskaper. Pedagogik och metodik
hade en underordnad roll.
Behaglig motvikt
Mellanstadiets metodik hade
en mera problematisk situation
än lågstadiets metodik. I lågstadiets metodik fanns metodik
kring läs- och skrivinlärning
och matematikinlärning. Det
bidrog till lite höjd status för
lågstadiets metodik. Praktiken
uppfattades som en fristat, en

behaglig motvikt mot högskolans teori. Ambitionen vara vällovlig, nämligen att skicka ut
lärare med gedigna kunskaper
och färdigheter, men utbildningen ansågs gammaldags då
detta skedde mestadels med så
kallad förmedlingspedagogik,
med läraren i katedern som stod
på ett podium.
Klasslärarutbildningen hade
mycket av revirtänkande och
försöken att få en mera sammanhängande utbildningsstruktur motarbetades ordentligt, så
ingången i försöksverksamheten blev problematisk för den
linjespecifika utbildningen.
Utbildningen rikskänd
På Sofiagatan fanns metodik
och pedagogik som dominerande ämnen. Förskollärarutbildningen hade rykte om sig att
vara mycket modern och framåt
och förskollärarutbildningen i
Gävle var rikskänd.
Lågstadielärarutbildarna kritiserades exempelvis hårt för
sina auktoritära metoder att
lära barnen basfärdigheter och
för att barnen skulle lära sig att
sitta stilla i sina bänkar. Skolan
skulle anpassas till barnen menade förskollärarutbildarna. I
arbetet på högskolan fanns det
en bakomliggande kod, som
innebar att låg- och mellanstadiets lärarutbildare skulle
anamma den pedagogiska ideologi som barnstugeutredningen
föreskrev. Många slog ifrån sig
(hårt), många blev deprimerade
och många började fundera om
det kunde ligga något i förändringspropåerna från Sofiagatan.
Sektorn för undervisningsyrken hade en gemensam linjenämnd, vilket var unikt för
landet, och den hade en mycket
stark och drivande ordförande i

den rikskände pedagogiklektorn
Erik Petrén. Nämnden hanterade de pedagogiska motsättningarna och fattade beslut om
samverkan.

deras GGU-utbildning var bra,
utvecklande och innehållsrik.
Faktiskt säger de att den känns
väldigt modern. Vi tycker att
våra hårda diskussioner på något
sätt bar frukt och utbildningens
kvalitet höjdes i stort.

Gemensam grundutbildning
Under 1978 organiserades utbildningsledartjänsterna om så att en
utbildningsledare skulle ha ansvar
för klasslärarlinjerna och en utbildningsledare skulle ha ansvar
för förskollärar- och fritidspedagogutbildningen.
Det tillsattes också en samverkansgrupp vars första insatser
handlade om ett slags försöksverksamhet med gemensamma
temadagar och så småningom vissa moment gemensamma för alla
lärarlinjerna. Momenten startade
med praktikbesök och studenterna
besökte varandras praktikskolor i
blandgrupper och hade sedan uppföljande diskussioner.

Revirbevakning
Samtidigt med detta stora utvecklingsarbete kom en tuff besparingsperiod som bidrog till
revirbevakning och konflikter.
När krubban blir tom, bits man.
Nedläggningen av klasslärarlinjerna gick inte att förhindra
med detta utvecklingsarbete,
fastän vi alla trodde det. Nedläggningen blev ett faktum (och
faran är nog inte över ännu).
Men vi kom snabbt upp på banan igen, efter ett hårt arbete
och vi har i dag alla inriktningar
på lärarprogrammet.
Vad händer framöver?
Vi tycker att sextiotalets mitt
till åttiotalets var en händelserik tid. Det som hände av
samverkan menar vi var bra för
barnen och ungdomarna och att
utvecklingsarbetet också var bra
för oss på högskolan. Vi ser åter
på dagens aviserade förändring.
Det är ett problem att man nu
avser att särskilja inriktningarna
på lärarprogrammet igen.
Stadierna i skolväsendet är
på väg att återinföras och det
riskerar att bli problem med
stadieövergångarna som det var
redan innan GGU. Redan nu
finns ingrepp gjorda som oroar
oss, då de olika inriktningarna
exempelvis inte kommer upp på
avancerad nivå.

Hotande nedskärning
På hösten 1981 och under våren
1982 togs det nya tag. På några
månader utvecklades en modell
där en gemensam grundutbildning skulle inleda lärarlinjerna.
Gemensamma kurser utvecklades för att man skulle få identitet som en samverkande lärare.
Anledningen till brådskan var en
hotande nedskärning av klasslärarutbildningar i landet och en
uppenbar risk för nedläggning.
De progressiva lärosätena räknade med överlevnad och viljan
var stark i Gävle. Vi hade ett
bra tillfälle att faktiskt låta de
olika traditionerna mötas, slås
samman och sedan uppstå som
något nytt.
Bra och mindre bra
När vi summerar så här efter en
titt i backspegeln fanns svårigheter, men studenterna började
efter hand att förstå att vad som
försiggick på förskolan och på
fritidshemmen var väsentligt att
veta för såväl låg- som mellanstadielärare. Utbildningen framstod så småningom som riktigt

Åsa Morberg och Eleonor Lindahl, numera pensionär, vill genom en rekapitulation bevara det omvälvande stycke historia som ligger till grund för
dagens lärarutbildningar. Inte bara organisationen förändrades under de
spännande åren, även människorna blev tvungna att förändras.
(Privat bild från förändringens årtionde.)

Åsa Morberg
Eleonor Lindahl

Denna artikel är

bra, men visst fanns det problem.
När GGU-kurserna bredde ut
sig blev de linjespecifika delarna lidande. De trycktes ihop,
eftersom ingen ville minska sin

linjespecifika del. När vi möter
dåtidens studenter i dag och jämför med dagens utbildning (där
AUO på 90 hp samläses av alla
lärarinriktningar) tycker de att

väsentligt förkortad.
Originaltexten finns på
Högaktuellts hemsida:

http://www.hig.se/aktuellt/
hogaktuellt/
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Sammanslagen forskning ska ge
bättre rehabilitering av nackskadade
Personer med långvarig
nacksmärta har en försämrad kontroll av målriktade
snabba handrörelser, som att
sätta en nyckel i ett dörrlås.
Kunskapen om varför det är
så behövs för att effektiva
rehabiliteringsmetoder ska
kunna utvecklas. Nu planeras ett forskningsprojekt mellan forskare vid Centrum för
Belastningsskadeforskning,
CBF, och ett universitet i
Israel, där tillämpad klinisk
forskning och kunskap inom
grundforskning ska kopplas
ihop.
Strax före jul kom Dario Liebermann från Israel, på besök till
Mats Djupsjöbacka, CBF Umeå.
Besöket var ett första möte för
att dra upp de stora linjerna inför
det framtida samarbetet.
Dario Liebermann är professor vid institutionen för sjukgymnastik, universitetet i Tel
Aviv. Han är född i Argentina,
och har vistats en del i Sverige.
Trots att det var rätt länge sedan
minns han några ord och fraser
på svenska. Fast det var inte i
Sverige Mats och Dario lärde
känna varandra. De möttes första gången för snart tio år sedan
i Calgary, Canada, där Mats och
Dario gjorde post doc i samma
forskargrupp.
När de återsågs i våras vid
en konferens i Danmark, såg
de möjligheterna att samarbeta
eftersom deras forskningsområden kompletterar varandra på
ett sätt som gör att ett samarbete
kan innebära ett stort steg framåt i forskningen kring rehabilitering av långvarig nacksmärta.
Matematiska modeller
Dario Liebermann har spetskunskap inom grundforskning
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Avhandling

Tre månaders strejk Infraljud avslöjar vad
för israeliska forskare som händer långt bort
Numer bor Dario Liebermann i Tel Aviv och han ser
både likheter och skillnader
i forskningssituationen i Israel och Sverige. Men där
finns även skillnader.

Dario Liebermann, professor vid universitetet i Tel Aviv, och Thomas Rudolfsson, forskningsingenjör vid CBF, diskuterar här utrustningen som används för att studera målriktade snabba handrörelser hos personer med långvarig
nacksmärta. På den infällda bilden forskaren Mats Djupsjöbacka (som även tagit den stora bilden).

kring motorisk kontroll. Han
tillämpar kunskaperna inom till
exempel telemedicin och genom att utveckla matematiska
modeller för hur rörelser kontrolleras. Den kunskapen kan
användas för utveckling av robotstyrda operationsmetoder.
Rörelseanalyser
Vid CBF har man däremot fokuserat mest på tillämpad forskning inom sensomotorik, alltså
hur vi använder våra sinnesintryck för att kontrollera våra
rörelser. Mats Djupsjöbacka
forskar kring sensomotoriska
funktionsstörningar till följd
av långvarig nacksmärta. Ett
forskningsfält han leder handlar om att utveckla objektiva

metoder för utredning av fysisk
funktion, något som är en viktig
komponent för att förbättra och
individanpassa rehabilitering.
– Med hjälp av rörelseanalys
har vi till exempel sett att kontrollen av målriktade handrörelser är försämrad hos personer
med långvarig nacksmärta, och
att graden av nedsättning speglar
personens självupplevda besvär
att vrida och böja på huvudet,
berättar Mats Djupsjöbacka.
En viktig fortsättning är att
försöka förbättra känsligheten
på mätningarna och att förstå
mekanismerna bakom sådana
funktionsnedsättningar. Kunskap om mekanismerna är avgörande för att kunna utveckla
effektiva rehabiliteringsmeto-

der. En viktig strategi för att
göra det är, säger Mats Djupsjöbacka, att koppla den til�lämpade kliniska forskningen
till den kunskap som finns inom
grundforskningen kring motorisk kontroll.
Djupare förståelse
– Nu skriver vi tillsammans en
ansökan till FAS, forskningsrådet för arbetskliv och socialvetenskap, för ett forskningssamarbete som sträcker sig över en
treårsperiod. Det känns spännande och kan tillföra en djupare förståelse för orsakerna till
den funktionspåverkan vi sett
hos patienter med nacksmärta,
säger Mats Djupsjöbacka.

Lena Åminne, CBF

– Människors problem och
strävan efter att lösa dem har
vi gemensamt, säger han. Men
vilka problemen är, kan vi ha
vitt skilda åsikter om. I Israel,
som har befunnit sig i krig
under långa tider, har mycket
forskning och utveckling hanterat problem som uppkommit
till följd av just detta. Svåra
trafikolyckor är ett annat stort
problem i Israel, svårare än
krig vad gäller allvarliga skador och antal dödade.
I Israel råder också brist på
forskningsresurser vilket gör att
man måste hitta bra lösningar
för att dela på de som finns.
Omfattande strejk
Ett annat problem är att man
vid universiteten befarar begränsningar i den akademiska
friheten genom ökande privatisering och företagstänkande.
Första steget mot privatisering
togs för bortåt fem år sedan,
när representanter från näringslivet sattes in i universi-

tetens styrelser.
Oron var så stark att alla
anställda vid universitet i Israel gick ut i strejk under hösten. När Liebermann besökte
Umeå hade han strejkat omkring två månader.
Den 18 januari tog strejken
slut, efter 90 dagar.
– Vi lyckades stoppa privatiseringsförsöket och vi
lyckades också höja våra löner något.
Riskerna är flera. Studieavgifterna för studenterna ökar
och en lärares lön kommer att
följa antalet studenter – ju fler
studenter, desto mer lön och
vice versa. En avstannad löneutveckling är också ett bekymmer
inom den akademiska världen,
liksom oron för en försvagning
av den akademiska friheten. I
Israel har man som professor
sitt uppdrag på livstid och kan
alltså inte sparkas.
– Denna regel kan komma
att försvinna och det kan medföra en ”försiktigare” forskning.
Oro för privatisering
Man befarar också att privatiseringen äventyrar bredden
forskningens bredd och djup.
Om forskarna till största del
måste förlita sig på finansiering från näringslivet och utifrån en direkt nyttoaspekt, fokuserar de behov och praktisk
tillämpning inom industrin,
medan forskning som inte ger
någon direkt ekonomisk nytta,
exempelvis grundforskning,
får mycket knappa resurser.
Men problemen i Israel
kommer inte att störa det här
samarbete, försäkrar Dario
Liebermann.

Lena Åminne, CBF

Infraljud är mycket lågfrekvent men kan fortplantas flera hundra
mil genom exempelvis jordskorpan. Olika händelser ger olika
ljud. Kan man skapa en karaktäristik på dessa ljud kan man
också säga vad som inträffat på andra sidan jordklotet och som
fångats av ett nätverk av mikrofoner av olika typer.
Det är vad teknologie licentiat Jocé Chilo vid HiG gjort.
Den 31 mars kl 10:00 disputerar
tekn. lic. José Chilo, universitetsadjunkt vid Högskolan i Gävle,
på KTH, Fysikinstutitionen, i
Stockholm (AlbaNova University Center). Avhandlingen som
har titeln “Feature Extraction
for Low-Frequency Signal Classification” redogör för ett forskningsarbete kring olika signalers
karakteristika och hur dessa kan
identifieras och tolkas. Främst
rör det sig om signaler från infraljudsmikrofoner, seismografter och magnetometrar.
Infraljud är lågfrekvent ljud
som kan färdas flera hundra
mil och som kan identifiera en
mängd olika händelser som till
exempel raketstarter, kärnvapentester och meteoritnedslag.
Denna typ av signaler används
exempelvis av FN för att övervaka provstoppsavtalet för
kärnvapen.
I Sverige har professor Ludwik Lizska, Institutet för rymdfysik, IRF, i Umeå, byggt upp

ett allmänt tillgängligt nätverk
av infraljudsmikrofoner. Chilo
har använt data från dessa mikrofoner, men även från andra
typer av infraljudssystem utvecklade vid KTH Fysik för att
klassa olika typer av händelser.
Dessa har sedan jämförts med
andra typer av mer konventionella signaler, till exempel signaler från seismografer.
Detta arbete har skett delvis
i samarbete med Totalförsvarets
Forskningsinstitut, FOI i Kista.
Målet med Chilos arbete har
varit att snabbt klassa och identifiera olika typer av händelser.
Ett system av denna typ skulle
automatiskt kunna särskilja ett
meteoritnedslag från en jordbävning eller varför inte från en
tsunami.
Opponent vid disputationen
är professor Christian Bohm,
Fysikalisk Systemteknik, Stockholms Universitet och huvudhandledare har varit professor
Thomas Lindblad, KTH Fysik.

Är du...

mellan 20 och 45 år och intresserad av att medverka i ett forskningsprojekt som studerar effekten av synstress på muskelaktiviteten i axlar och nacke?
Vi vill undersöka om krävande synuppgifter kan utlösa och/eller förvärra stelhet, muskelvärk, med mera i nacke/halsrygg
skuldra?
Om detta låter intresserant kontakta någon av nedanstående för
mer information.
Försöksledare: Tanja Bänziger, e-post: taabar@hig.se
Projektansvarig: Hans Richter, 070-660 72 14, e-post: hrr@
hig.se
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Intellektuellt
skutt av Kaisu
I volym 32 av den vetenskapliga tidskriften
Innovation in Innovative Higher Education
kommenteras Kaisu
Sammalistos och Tho-

Kaisu Sammalisto

mas Lindhqvist artikel
Integration of Sustainability in Higher Education: A Study with International Perspectives,
med orden:
"Sammalisto and
Lindhqvist's article
on sustainability provided an intellectual
jump for me. I could
not as readily produce examples of
sustainability in higher education."
Kommentaren av
Libby V. Morris, Institute of Higher Education, vid universitetet i
Georgia, säger sig bli
tvungen att läsa om
meningen "a concept
of sustainable development incorporates
not only an environmental  dimention, but
also economical and
social dimentions, and
frequently also a cultural dimention".
Libby V. Morris skriver att hon ska pröva
miljöarbetet på sitt
eget universitet utifrån
Sammalistos och Lindhqvist synsätt.
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Höstens genusarbete sammanfattat
Med stöd från Genusforskarskolan vid Umeå universitet där HiG är partnerhögskola sedan 2001 pågick
under 2007 ett projekt för
att stärka och synliggöra
genusmiljön vid HiG. Inom
ramen för projektet har
bland annat en kartläggning
av forskare med genusinriktning vid HiG påbörjats, och
en mejllista för informationsspridning finns nu.

Sedan följde presentationer
av några aktuella forskningsprojekt vid HiG, somliga med
tydlig genusvetenskaplig bas,
andra med genus som en dimension av undersökningen.
Katarina Blume talade utifrån
sin studie om idéer om barns anknytning till föräldrar i utvecklingspsykologins texter, vilken
är en del av hennes doktorandprojekt.

En annan viktig del har varit
att stärka verksamheter som till
exempel det högre genusvetenskapliga seminariet vid HiG.
Eftersom genusvetenskapen
är tvärvetenskaplig har den
ingen ”naturlig” hemvist inom
ett visst ämne eller en enskild
institution – detta skapar särskilda möjligheter, men också
särskilda svårigheter för genusvetenskapliga forskare. Framför
allt krävs ett forum för möten
och diskussion som kan samla
forskningen. Därför har insatserna under 2007 även handlat
om att undersöka möjligheter
för fortsatt arbete med att stärka detta forskningsfält vid vår
högskola, i första hand genom
att engagera en koordinator med
ansvar för frågorna.

Kön och teknik
Eva Ekstrand berättade om sitt
avhandlingsprojekt (avslutat
2007) om Kaj Anderssons Morgonbris, om redaktörsskap, socialdemokrati och kön.
Kristina Andersson talade
utifrån sitt och Anita Hussénius
projekt om genusmedvetenhet
och undervisning i naturvetenskapliga ämnen i skolan.
Jan Grenholm presenterade
några tidiga resultat av sin och
Edvard Nordlanders studie om
lärares syn på elevers teknikintresse och teknikkunskap, kopplat till elevers kön och etnicitet.

Symposium
Som en del av projektet hölls
den 29 november 2007 ett genusvetenskapligt symposium,
”Forskning och förändring: genusvetenskapen och dess konsekvenser” som även fick benäget
ekonomiskt stöd av rektor.
Inbjuden talare från genusforskarskolan, GFS, var docent
Lena Eskilsson, idéhistoriker
som höll en informativ och engagerad inledningsföreläsning
om genusvetenskapens utveckling fram till idag.

Kloka frågor
Slutligen samtalade en panel
bestående av Sarah Ljungquist
(lektor i litteraturvetenskap),
Bengt Nilsson (lektor i historia), Lena Eskilsson (docent i
idéhistoria Umeå universitet)
och Anita Hussénius (lektor
i kemi) utifrån frågor om genusvetenskapens karaktär, nuvarande tillstånd, och framtid.
Idéerna var många och kloka,
och det var även frågorna och
synpunkterna från publiken.
Ungefär 35 personer deltog i
symposiet – stämningen var hög,
diskussionsklimatet öppet, och
de frågor som väcktes stannade
nog kvar med deltagarna långt
efter dagens avslutande mingel.

Förhoppningsvis kan symposiet bli en återkommande punkt
i HiG:s kalendarium nästa höst.
En ansökan om att inrätta en
projektanställning för koordinator av genusvetenskap har lämnats till HiG:s nämnder, och till
rektor. Kanske är HiG nu berett
att satsa på kontinuitet för detta
tvärvetenskapliga forskningsfält, som är representerat vid
samtliga våra institutioner, och
som länge strävat efter att få en
tydligare plats på Högskolan.
Amerikanskt besök
Ännu en högtidsdag för genusvetare och andra intresserade
inföll den 11 december 2007,
då Judith Fetterley, professor
emeritus i Amerikansk litteratur
och genusvetenskap vid SUNY
Albany, USA, besökte HS-institutionen på inbjudan av ämnesgruppen moderna språk.
Judith Fetterley är mest känd
för sin bok The Resisting Reader (1978), som avhandlar den
kvinnliga läsarens läsarstrategier i mötet med en amerikansk
litterär kanon märkt av sexism
och maskulinism. Hon har på
senare år forskat om regionala
kvinnliga författare under 1800talet, och vid ett välbesökt seminarium presenterade hon detta
arbete, med läsningar ur korta
noveller, och med utgångspunkt
i sin egen bok, Writing Out of
Place (2003).
Under eftermiddagen samtalade Judith Fetterley med en
grupp genusvetare på HiG om
strategier för utveckling av ämnet. Besöket var nog en forskningsmässig och medmänsklig
vitamininjektion för alla som
var där.

Helena Wahlström

Regeringen anlitar Peter Gill
för två projekt mot mobbning
Professor Peter Gill har anlitats av utbildningsminister
Jan Björklund i två större
projekt som rör mobbning i
skolan.
Det var i höstas som Högskolan
i Gävle såsom ett av flera lärosäten utsågs till "center of excellence" på området mobbning.
Uppdraget där Peter Gill
deltar som expert har två delar: en nationell utbildningssatsning kring mobbning som
riktar sig mot skolor och skolledare, samt ett stort utvärderingsprojekt i syfte att tillämpa
evidensbaserade principer på
en utvärdering av de i Sverige mest förekommande antimobbningsprogrammen. Med
evidensbaserad menas att man
ska försöka hitta vetenskapliga

metoder för att kunna förutsäga
resultatet av vissa insatser mot
mobbning.
Peter Gill deltar i bägge proPeter Gill har i många år
forskat om problem kring
makt och våld.  
Ända sedan uppväxten på
Irland, med en farfars bror
som under 1950-talet var
Sinn Féins president och
IRA-medlem och en far
som slutligen blev Irländska
arméns högsta juridiska
officerare, har Peter Gill
befunnit sig i en värld fylld
av spänningar. Han tror
att detta är grunden för ett
rättspatos som i sin tur fick
honom att välja akademisk
bana.

grammen och arbetet inleds redan under denna vårtermin för
att fortsätta tre år framåt.
– I det första fallet ska HiG
som ett lärosäte av ett tiotal
ge ett utbildningsprogram om
mobbning. Jag har varit med
om att ta fram den nationella
läroplanen för detta.
– I det andra fallet har jag
under hösten 2007 haft eget
ansvar för framtagningen av en
forskningsdesign för hela utvärderingsprojektet.
Under 2008 och framåt kommer HiG i samarbete med Örebro universitet att genomföra
den kartläggning som ska ligga
till grund för en pre-test/posttest för utvärdering av sex olika
antimobbningsprogram.

Ove Wall

Spridning av föroreningar
inom tättbebyggda områden
Detta är titeln på en ny introduktionskurs som behandlar miljön mellan husen.  Kursen
organiseras av Laboratoriet för Ventilation och Luftkvalitet. Föreläsningarna av Riccardo Buccoliere från Italien är på engelska. Kursen börjar med en beskrivning av
jordens atmosfär. Sedan behandlas spridning av förorening inom den byggda miljön
och metoder och modeller för att förutse spridning. I sista avsnittet berättar forskare
från HiG om:
•
•
•
•
•

pollenallergener – storleksfördelning och transport in i husen
hur städer ventileras
byggnadsmaterials nedbrytning av utomhusluftens föroreningar
upplevelse av vind i den byggda miljön
idén om Gävle som en area för studier
av klimat och klimatförändring

Litteratur: Mark Z. Jacobson Atmospheric POLLUTION history, science, and regulation. Cambridge
University Press, Kursen är en del av en satsning vi gör i samarbete med bland annat flera utländska
forskare för att utvidga både forskningen och undervisningen till att behandla miljön mellan husen.

Tidpunkt är inte ännu bestämd. Upplysningar: Mats Sandberg, msg@hig.se.

Ny föreståndare
vid CBF
Vid årsskiftet tillträdde
Mats Djupsjöbacka som
föreståndare för Centrum för belastningsskadeforskning. Mats är
forskare och även ansvarig för CBF:s insatsområde Rehabilitering
av belastningsskador.
Han efterträder Margareta Barnekow-Bergkvist, som fortsätter
arbeta med bland annat
utbildningsfrågor.
Studenter
kompenserades
En hyreshöjning för
studentbostäderna på
Sätra medförde att den
av HiG uppgivna hyreskostnaden inte stämde.
Som kompensation har
HiG bistått de sktuella
studenterna med halva
hyreshöjningen, sammanlagt 50 000 kronor.
Klartecken för
studentbostäder
Bygg- och miljönämnden har nu gett sitt
klartecken till nya studentbostäder vid Stora
Vall intill Teknikparken.
Nu tar tjänstemännen
vid för att göra en detaljplan.
Materialtekniken
till Bologna i mars
Avdelningen för materialteknik vid Institutionen för teknik och
byggd miljö, deltar i
den internationella
byggutställningen SAIE
Spring i Bologna 12–15
mars. Man kommer att
visa exempel på den
forskning som bedrivs.
Deltagandet bekostas
av arrangören.
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Kontaktrådet:

Claes Beckman – 2007 års samverkare
Ur landshövding Barbro
Holmbergs hand mottog i
slutet av januari professor
Claes Beckman priset som
årets samverkare 2007.
Barbro Holmberg som trots
full korg med inbjudningar sa
att hon prioriterade Högskolan
som bland det viktigaste för
regionen. Dessutom hade hon
ärvt platsen som ordförande i
prisinstiftaren Kontaktrådet av
sin föregångare.
Claes Beckman fick priset
som drivkraft i etablerandet av
Centrum för radiomätteknik
som grundlagt samarbeten med
en rad företag som normalt inte
förknippas med den typen av
elektronik.
– Egentligen är det Niclas Keskitalo som ska ha det här priset,
påpekade han i sitt tackföredrag
som handlade om samverkan
som en länk i kedjan allt ifrån
gymnasieeleverna i regionen,
till långt gående forskningsre-

Landshövding Barbro Holmberg uppvaktade Claes Beckman med, blommor, diplom och arbetsstipendiet som är på
50 000 kronor. Även kommunalrådet Per Johansson, i mitten, gratulerade. Gävle kommun är en av intressenterna i
HiG:s nya radiomätlaboratorium (som du kan läsa om på sidan 3).

sultat och artiklar.
– Nyckeln till en framgångsrik utbildning och forskning vid

HiG måste gå genom samverkan med näringslivet i regionen,
strök han under.

Även Gävle kommun passade
på att gratulera.

Ove Wall

Entreprenörskap i Hälsingland resulterade i CUL jullyrik
Innovation och entreprenörskap är nyckelord i många av
regeringens nya satsningar.
Hur kan högskolan bidra till att
nyckelord också blir handling?
Kontakttorget förde före jul vår
nya utbildningschef Svante Brunåker och professorn i entreprenörskap Lars Torsten Eriksson
samman med ett 50-tal företagare i Hudiksvall och Edsbyn
att fundera över affärsklimat
och möjliga samverkansprojekt.
Hur det gick? Bäst visas det av
att Tommy Näsmark på CUL
(Centrum för Utveckling och
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Lärande), som blev lyrisk:
"I dessa tider håller man
hjärnan i trim / med ett och annat julklappsrim / vad vi varje
dag än ägnar oss åt eller gör
/ kommer vi i kontakt med en
entreprenör / entreprenören
kan vara den store eller lille
företagaren / men glöm inte att
entreprenören också kan finnas
i löntagaren / så därför välkomnar jag Lars-Torsten och hans
kollegor på alla sätt / se besöket
från dem på Högskolan i Gävle
som en julklapp rätt och slätt"

Joakim Helmbrant
Text och foto

Lars-Torsten Eriksson och Svante Brunåker poserar med Lars Follstedt,
(t. h.) Ovanåkers kommun innan presentationen i Edsbyn.

KALENDARIUM
28/2, sal 33:203 kl 13.00–
15.00. Implementering av
forsknings- och utbildningsstrategierna; alla inbjudes
för information och diskussion.
3/4, Valhall. Religionsdagen.
Tema: religionsdialog. Inbjudna är Mohamed Omar;
redaktör för tidskriften Minaret, essäist med mera och
Mikael Mogren; teologie dr,
präst med mera. Fritt inträde
för alla. Läs mer: http://www.
hig.se//web/religionsdagen_08.html
5/4. Högskoleprovet.
17/4, regionfinal Teknik8an
vid HiG, samarbete i regionen med Högskolan Dalarna – mer info finner du på
http://www.teknikattan.nu
25/4, seminarium på temat
“People” i EU FP7. Information om EU:s och sjunde
ramprogrammets olika stöd-

former för forskarrörlighet,
exempelvis Marie Curieprogrammet. Sakkunniga  
från bland annat Vinnova.
Program och lokal meddelas senare.
29–30/5. Konferens: ”Ett
helhetsgrepp på hälsa”.
Tvärvetenskapligt forum
för hälsostudier. Högskolan
i Gävle, Gävle kommun,
Ockelbo kommun och Wij
Trädgårdar bjuder in till konferens i Ockelbo och Gävle.
Läs mer på http://www.hig.
se/hs/helna/konferens.html.
Högre genusvetenskapliga
seminarier kommer under
våren att hållas på följande
tider och platser. Programpunkterna är ännu ej fastställda.
4/3, 13–15 sal 51:316
1/4, 13–15 sal 51:324
6/5, 13–15 sal 51:319
3/6, 13–15 sal 51:333

Trådlöst nät i alla
allmänna utrymmen

Nu är nätverkssladdarna historia. Sedan i januari finns
trådlös uppkoppling mot internet i alla allmänna utrymmen inom HiG.
Detta innebär att alla som har
egen login till HiG:s datornät
överallt kan slå sig ned och arbeta eller surfa utan att behöva
leta efter nätverksuttag och kablage.
– Vi har investerat omkring
en miljon kronor i infrastrukturen. Runt om i byggnaderna
sitter sammanlagt 74 accesspunkter uppmonterade vilka
ska täcka in samtliga allmänna
utrymmen samt lärosalar. Varje
sådan punkt ska klara av att ta
emot signaler från 15 datorer

samtidigt, berättar Patrik Carlsson på IT-enheten som ansvarat
för arbetet.
Vissa platser har krävt fler
punkter då vissa lokaler sedan
regementstiden har betydligt
tjockare väggar än andra.
Arbetet har gått fort. Sedan
förstudien i augusti har det bara
tagit ett halvår att få allt klart.
– Det har gått förvånansvärt
bra.
Det ska poängteras att det
inte handlar om så kallade "hot
spots". Alltså platser där vem
som helst kan surfa fritt och
gratis. Det krävs ett giltigt datakonto från HiG. Dessutom
krävs naturligtvis även trådlöst
nätverkskort i datorn.

Ove Wall

Klubbat
i nämnden
Vid NT-nämndens sammanträde den sista januari behandlades
bland andra följande ärenden:
 verksamhet och budget för bå. 2008
 nämndens fortsatta arbete med Forsknings- och utbildningsstrategier
 studierektor för forskarutbildningen
 förordnande av ledamöter i Anställningsnämnd NT
 inrättande av besluts-, risk- och policyanalys som huvudområde i magisterexamen
Nästkommande sammanträde är den 13 mars. Protokoll med mera
finner ni på http://www.hig.se/organisation/utbildningschef/programkansliet/NT-namnden/NT-namnden.htm Frågor kring nämndens arbete besvaras av ordförande Bahram Moshfegh eller nämndsekreterare Kjell Ekström.
Vid Lärarutbildningsnämndens, LuN, sammanträde sista januari behandlades bland annat följande:
 Högskoleverkets överklagandenämnd konstaterar att arbete
som lärare utan examen inte kan tillgodoräknas som verksamhetsförlagd utbildning
 verksamhetsförlagd utbildning kan inte utföras på skola där
man arbetat eller där man har andra personliga relationer
 rn utredning om lärarutbildningens partnersamverkan
 verksamhetsutfall 07 och verksamhetsplan 08
 skrivstuga för studenter
 nämndens forskningsstrategi
För mer information se: http://www.hig.se/ufk/lun/protokollLUN.html
Frågor besvaras av ordförande Carin Röjdalen eller sekreterare Carina Franzon.
Vid HVS-nämndens sammanträde den 29 januari 2008 behandlade bland annat följande ärende:
 rutiner vid inrättande av utbildningsprogram vid HiG
 beredning av masteransökningar – magisterrättsgruppen gavs
i uppdrag att utarbeta en rutin för hur masteransökningar ska
beredas
 revidering av “Bestämmelser om antagning av docent vid Högskolan i Gävle” antogs av nämnden
 ett arbetsutskott inrättades för att tillse att forsknings- och utbildningsstrategin implementeras i organisationen
 forskningssekreteraren uppdras att under VT08 verka som studierektor för forskarutbildningen
 docentmeriteringsmedel beviljades för Maria Fregidou-Malama samt Anna Edin
Protokollet finns på http://www.hig.se/forskning/FoN.htm.
Frågor besvaras av ordförande Mårten Eriksson eller sekreterare
Björn Karlsson.
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HiG-pensionär?
Pensionärsförening? Nej, i god akademisk anda väljer man
benämningen pensionärsnätverk. Kunskaperna och erfarenheten finns där och de fyra som nyligen bildat nätverket är inte
främmande för att bistå i det dagliga arbetet vid HiG.
Eleonor Lindahl, Jan Tjernlund, Christina Tellberg och Else-Britt
Talts har alla gått i pension de senaste åren. För att inte förlora kontakten med tidigare arbetskamrater har de bildat nätverket.
– Det är ju egentligen ingen skillnad på oss och alumni, säger Eleonor Lindahl. Även vi är ambassadörer för Högskolan i Gävle och vi
kan också tänka oss att hjälpa till i vissa projekt om det behövs.
Med bistånd från HiG:s it-avdelning har ett e-postalias skapats
som når samtliga nuvarande pensionärer, ett drygt hundratal.
– Vi vill ju också veta vad som händer på vår förra arbetsplats,
säger Christina Tellberg. Därför vill vi att samtliga nuvarande pensionärer ska få möjlighet att prenumererar på Högaktuellt.
Nå, då säger vi det. Men för att inte Högaktuellt ska tvingas på någon, vill redaktionen ha ett aktivt svar av intresserade. Alltså: om du
som HiG-pensionär vill ha tidningen hem i din brevlåda, skriv namn
och adress på talongen nedan. Lägg den i ett frankerat kuvert och
skicka till "Högaktuellt", Högskolan i Gävle, 801 76, Gävle.



SVERIGE
Porto
betalt

"

How is education supposed to
make me feel smarter? Besides, every
time I learn something new, it pushes
some old stuff out of my brain. Remember
when I took that home winemaking course, and I forgot how to drive?
/ Homer Simpson

Nu finns vi i Kanada också…

Ja tack, jag vill gärna ha Högaktuellt hemskickad!

Namn:......................................................................................

Adress:.....................................................................................

.................................................................................................
Den 7 februari öppnades vägen för HiG:s geomatikstudenter att förlägga ett år av sina
studier till Kanada.
Då skrev nämligen prorektor
Bo Malmström och dean Ulrich
Scheck från Thomson Rivers
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university i kanadensiska Kamloops under ett samarbetsavtal
som ger möjlighet till double
degree i just geomatik. Media
i Kamloops uppmärksammade
stort händelsen. Sådana avtal
hör till ovanligheterna där.

