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Nu tar Maj-Britt Johansson över
Maj-Britt Johansson, intill nyligen prefekt för Institutionen för skoglig marklära vid Sveriges
lantbruksuniversitet i Ultuna, tar den 1 juli över rodret för HiG efter Leif Svensson.
Maj-Britt är en lättpratad, lyssnande, fritidsfiskande spinncykelledare, intresserad av människor och hur saker och ting fungerar, som
lockats av HiG:s bredd. Hon säger sig inte ha
haft en tråkig dag under de trettio år hon arbetat
på SLU. Ändå ser hon mycket fram emot att
få komma till Gävle.
Leif Svensson fortsätter som professor i matematik ytterligare ett år innan han packar sitt
bohag och flyttar till det nya huset på ön Ven
i Öresund.
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D

etta är den sista ledare jag
skriver i Högaktuellt och
då faller det sig naturligt att reflektera lite över de gångna sju
åren. Jag vågar mig däremot inte
på att försöka skåda in i framtiden. Kristallkulan är grumligare
än på mycket länge.

I

nom grundutbildningen har
programutbudet präglats av
dynamik. Många nya innovativa program har startats och en
del program har fått läggas ned
på grund av sviktande söktryck.
Låt mig bara ge några exempel
från den långa listan: Utbildningen av lärare (den nya, om
man vågar säga så i dag), byggnadsingenjörer, trädgårdsmästare och socionomer och, nu
inför höstterminen, Mastersprogrammet i elektronik och Personal- och arbetslivsprogrammet.
Men det har inte varit dynamik
enbart i utformningen av innehållet utan också i utveckling
av metodiken, speciellt en trend
mot alltmer projektbaserad och
arbetslivsintegrerad utbildning.
Projektbaserad ingenjörsutbildning och näringslivsintegrerad
utbildning för ekonomer är ett
par goda exempel.

I

nom den akademiska världen
behövs både ensemblespel
och soloframträdanden. Den
traditionella rollen är solistens
men kraven ställs allt tydligare
från omvärlden både på utbildnings- och på forskningsmiljöer
– ensembler – av hög internationell klass. Vi har många goda
exempel på utbildningsmiljöer,
alltför många för att jag skall
försöka räkna upp dem. Ett par
exempel på forskningsmiljöer
finns i vår forsknings- och utbildningsstrategi,
nämligen
Byggd miljö och Centrum för
belastningsskadeforskning.

Rektor Leif Svensson

Som miljöer under utveckling
framhålls där också den utbildningsvetenskapliga forskningen
och Centrum för radiomätteknik.

E

n motsättning, som inte
är specifik för Gävle utan
finns i hela högskolevärlden,
är den mellan adjunkter och
disputerade lärare. Genomgående för alla Högskoleverkets
utvärderingar – nu senast den
av lärarutbildningen – har varit
att man använt andelen disputerade lärare som en indikator.
Jag kan hålla med att det är en
kvalitetsfaktor att ta hänsyn till
men man borde också bättre ha
beaktat och värderat det arbete
som adjunkterna lägger ner på
undervisningen. Det förtjänar
också att påpekas att det i hög
utsträckning är ambitiösa adjunkter som genom framgångsrik forskarutbildning och befordran bidragit till att öka andelen
disputerade lärare, en andel som
stigit från 29 till 39 procent under åren 2001 – 2007.

N

är jag kom till högskolan
för sju år sedan identifie-

Ny programorganisation införs i höst

rade jag tre frågor där extra insatser behövdes. Det var frågan
om att utveckla distansutbildningen, frågan om att öka de
externa intäkterna till forskning
och frågan om att bygga upp ett
miljöledningssystem. Distansutbildningen har ökat under mina
år här, från 22 till 35 procent av
grundutbildningen. Den ökade
konkurrensen och den spruckna
förhoppningen om ett eget vetenskapsområde är troliga orsaker till att vi trots stora insatser
under samma tid fått minskade
externa forskningsmedel – från
34 till 28 miljoner. Den tredje
frågan, miljöledningen, löstes
genom att vi 2004 blev certifierade, som den andra högskolan
i landet, enligt miljöstandarden
ISO 14001.

U

nder mina första år i Gävle
lades mycket ansträngningar på ansökningarna om
vetenskapsområden. Naturligtvis var det en stor besvikelse
inte bara för mig utan för hela
Högskolan att ansökningarna
inte ens blev underkastade
granskning. Samma öde rönte
för övrigt alla ansökningar från
jämförbara högskolor. Ändå är
de nedlagda ansträngningarna
inte bortkastade; de skapade
struktur och profilering i forskningen. Genom samarbeten med
andra lärosäten har möjligheter
till deltagande i forskarutbildning ändå säkrats. Ett exempel
är det avtal om samarbetet med
Uppsala universitet som slöts i
januari. Ambitionen att samarbeta med andra lärosäten, där
vi finner det fördelaktigt, sanktionerades av ett beslut av vår
styrelse nu i vår.

E

tt par höjdpunkter under
åren är värda att notera.
forts. nästa sida

Under hösten genomförs en
stor förändring av programorganisationen vid HiG. I
stället för nästan fyrtio programansvariga blir det sju
utbildningsledare.

har varit att starta nya program
vilket i vissa fall har lett till konkurrens om samma studenter.
Det nuvarande systemet har
också försvårat arbetet med att
lägga ner program med få studenter.

Syftet med förändringen är dels
att effektivisera ledningen av
programmen med åtföljande
kvalitetssäkring dels att uppfylla det besparingskrav som
Utbildnings- och forskningskansliet, UFK, ålagts.
– På det här sättet får vi en
tydligare koncentration till ett
mindre antal utbildningsområden som ger utrymme för en
ökad samordning av våra program, säger utbildningschef
Svante Brunåker.
Bättre avvägning
av programutbudet
HiG har i dag 38 personer som
mot ersättning ansvarar för de
33 utbildningsprogram som ges.
Ersättningarna för dessa har varit givna men olika beroende på
område.
Enda sättet att öka resurserna

"Reflektioner" forst:
När belastningsskadeforskningen inlemmades i Högskolan på nyåret 2003 skapades
en möjlighet till utveckling
av en alldeles speciell nisch
inom både utbildning och
forskning. Kanske har inte
integrationen gått så snabbt
som jag hoppats, men här
finns en god grund för framtiden. Den andra höjdpunkten
jag tänker på är invigningen
av det nya biblioteket på våren 2006. Med våra andra lo-

Utbildningschef Svante Brunåker
ser flera vinster med förändringar.

Ökad transparens
– Vi ser också att det här leder
till en ökad transparens genom
att det blir tydligt hur resurser
till utbildningsledare fördelas.
Dagens organisation främjar inte heller samarbete över
programgränserna. Den nya
programorganisationen ska-

par förutsättningar för samordningsvinster, exempelvis i
fråga om marknadsföring eller
i gemensamma projekt och liknande.
Råd ger stöd
Till sitt stöd kommer utbildningsledarna att ha utbildningsråd och de kommer själva att i
samråd med utbildningschefen
kunna delegera uppgifter till
andra. Utbildningsråden ersätter programråden.
Väsentlig förändring
Den nya organisationen kommer att förändra fördelningen
av resurserna för ledningen av
program, i vissa fall väsentligt.
Två tredjedelar av de resurser som programområdena får
kommer att bindas till antalet
helårsstudenter, resten är en
fast del. Det gör exempelvis att
den Projektbaserade ingenjörsutbildningen får en sänkning
medan Vård och socialt arbete
får en höjning av resurserna.
Fler studenter ökar således beloppen.

FAKTA
Programmen samlas
inom följande programområden:

•
•
•
•
•
•
•

Design & estetik
Ekonomi
Hälsa & arbetsliv
Kultur & media
Teknik & datavetenskap
Projektbaserad ingenjörsutbildning
Vård & socialt
arbete.

Vissa program, exempelvis program
på avancerad nivå
och lärarprogrammen påverkas inte
av förändringen

Ove Wall

Förskolebarn och naturfenomen
kaler, det nya biblioteket och
vad som ryms inom det gamla
biblioteket – studentcentrum
och café – har Högskolan en
studiemiljö som jag tror är
oöverträffad i landet.

M

ed det vill jag sluta den
fragmentariska
återblicken och önska er, alla medarbetare på Högskolan, lycka
till med era viktiga uppgifter i
framtiden. Högskolan har alla
förutsättningar för en lyckosam
utveckling.

Annika Elm tog den 29 april vid Stockholms universitet, Institutionen för Didaktik och pedagogiskt arbete, licentiatexamen.
Avhandlingen är betitlad Interaktion och naturvetenskap i en
förskola.
Annika har med videokamera
djupstuderat hur barnen i en
förskoleklass interagerar med
naturvetenskapliga fenomen
i olika undervisningssituationer.
Syftet har varit att beskriva
och diskutera samspel och läroprocesser som uppstår i situationer med specifikt naturvetenskapligt fokus.
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Maj-Britt Johansson – HiG:s nya rektor:

Nyfiken och fascinerad av människor
Kanske får vi till hösten byta
ut insatsen i Rektorskampen mot varsin stillastående
cykel. Maj-Britt Johansson är förutom professor
i skoglig marklära även
spinncyklingsledare. Något
som många betecknar
som en nära-döden-upplevelse, speciellt när det sker i
grupp. När man inte ger upp
när man vill ge upp, antar
jag.
Att hitta till Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna är
knepigt om man inte varit där.
Kanske delvis beroende på att
Uppsala över huvud taget är
svårt att hitta i. Men också på
att kartan som presenteras på
webben är uppochnervänd.
Och saknar kompassros. En
originalitet som irriterar henne.
Nyfikenhet
Maj-Britt Johansson är nyfiken och hon vill veta hur saker och ting fungerar. Det är
den egenskapen som gjorde
henne till vetenskapsman. Att
det blev just skogen beror antagligen, menar hon, på uppväxten väldigt nära naturen i
Hälsingland, en stund i Gästrikland och sedan Ultuna.
Men en halvtimmes för sen
ankomst bekymrar inte MajBritt Johansson i dag när hon
hör orsaken.
– Men annars värderar jag
punktlighet.
Bredd
– Skoglig marklära är ett väldigt brett ämnesområde. Det
inkluderar allt som påverkar
markens egenskaper och processer såsom växterna ovanpå
marken, klimatet, hydrologin,
gelogin, kemin och givetvis
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människans påverkan. Man
tröttnar aldrig på det. Helheten påverkas av allt.
Hennes doktorsavhandling
tog upp hur förnan, det allra
översta lagret på marken,
bryts ner.

"En person
som inte gör
så bra ifrån
sig på en
plats, kan
mycket väl
göra det på
en annan
– Men jag vill inte påstå att
jag kom med något exceptionellt, ler hon.
Men hon kom i alla fall på
att granbarr bryts ned långsammare än tallbarr på grund
av att de är kemiskt olika uppbyggda.
Från professor
till rektor
Vad gör att du vill komma från
en akademi med fler forskare
än studenter till det motsatta?
– Jag vill utvecklas. Sedan
jag började här på SLU har
jag inte haft tråkigt en enda
dag på jobbet. Men jag upptäcker att jag vill utforska mer
och just nu befinner jag mig
mellan två världar. Det blir en
inspirerande och spännande
uppgift att bli arbetsledare för
700 personer och att utveckla
både forskning, undervisning

och samverkan i en kunskapsorganisation.
Populärvetenskap
Samverkan står för något hon
håller högt. Det är viktigt att
forskare gör sina rön tillgängliga för fler än kolleger och
här får hon tillfälle att nämna
sin egen institution.
– Det har varit tradition här
sedan jag började att ha nära
samverkan med det omgivande samhället, bland annat
skogsnäringen. Vi publicerar
även
populärvetenskapligt
och anordnar och deltar i exkursioner, seminarier och så
vidare. Vart annat år infaller
Markdagen då vi bjuder in
olika myndigheter, till exempel Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, länsstyrelser, skolvärlden, studenter och miljöorganisationer och förmedlar
resultat från forskningsfronten
så att alla förstår. Deltagande
sker till en närmast symbolisk
summa för att inte stänga ute
någon och då ingår även en
tryckt skrift som lärare på till
exempel gymnasier kan använda i undervisningen.
Genom andra
Maj-Britt kommer efter sommaren inte att ha tid att forska
själv. Men hon kommer att
fortsätta forska genom andra,
via sin doktorand och forskargrupp.
– Det är minst lika spännande att få hjälpa till att lösa
forskningsproblem och ta del
av resultat, föreslå metoder
och så vidare.
Inte så olikt att arbeta som
rektor?
– Nej, även där får jag sannolikt arbeta med problem,
föreslå strategier och mål

samt handlingsplaner med
mera. För mig är förankringsprocessen viktig, dels för att
ta dels av andras kunskaper
men även för att studenter
och personal ska känna sig
delaktiga.
– Att känna sig delaktig är
A och O för trivsel och framgång i en organisation.
Pratar fiskar
Naturen är heller inte sälla
målet för hennes friluftsliv
och hon nämner fiske som ett
av intressena som kan idkas i
fritidsbostaden i Hälsingland.
Vintertid pimpling och om
det finns mört så anglar hon
gärna eller metar och kastar.
Men hon har ännu aldrig sett
en asp, en fisk som för de
flesta endast finns i korsord.
– Jag räknar mig till amatörerna och brukar väl mest berätta om de verkligt stora som
släppte från kroken.
Musikaliskt håller hon intresset ganska mitt i genrefåran.
– Jag gillar Monica Zetterlund och från förr i tiden
Supremes och Creedence
(Clearwater Revival) men nuförtiden går det mest ut på att
hitta lämpliga låtar till spinningpassen.
Fascinerande
I bokväg ligger naturligtvis
facklitteratur framme, men på
somrarna brukar hon ge sig
på “böcker” som hon säger.
Senast den Nya Zeeländska
debutanten Linda Olssons
Nu vill jag sjunga dig milda
sånger som handlar om två
damer som träffar varandra
som grannar i Dalarna.
– Det händer inte mycket
och inget märkvärdigt, bara

Maj-Britt Johansson byter efter trettio år arbetsplats och uppgift från forskare och prefekt på Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna till rektor på Högskolan i Gävle.

dessa två människors möte
hela boken igenom men det
fascinerar mig.
Människointresse
Över huvud taget är människor och människor relation
till varandra föremål för ett
djupare intresse. Rätt man på
rätt plats är hennes uttalade
motto.
– Det finns massor med
människor som kanske inte
presterar så mycket och där
en organisation kan vara
missnöjd med personen i fråga. Men oftast sitter den personen på fel plats. Alla är bra
på någonting och hittar man
bara den platsen kan det bli
väldigt ljuvlig harmoni. Att

se vad folk passar till är också
något som fascinerar mig.
Det betyder för henne att
en person som inte gör så bra
ifrån sig på en plats, mycket
väl kan göra det på en annan.
Det gäller bara att hitta den.
Pusseldeckare
En och annan deckare passar
hennes sug efter problemlösning bra. Och som hon säger,
en deckare behöver man inte
njuta av i fulla drag, den kan
man plöja för att lista ut vem
mördaren är.
Kanske kan hon då komma
att diskutera en del med Anita
Hussenius, prefekt på N-institutionen som har giftmord,
litterära sådana, som special-

intresse.
Somnar direkt
Däremot behöver inte morgonmänniskan Maj-Britt läsa
sig trött på kvällarna.
– Jag är oftast väldigt trött
när jag lägger mig. Men jag
har kommit på att det är skönt
att lägga sig utan att vara så
trött, bara för att hinna njuta
av att somna in.
– Jag ser verkligen fram
emot att komma upp till Gävle
och lära känna verksamheten
bättre.
Hon säger sig inte vilja
skilja sig från mängden allt
för mycket.
– Vi är här allesammans för
att lösa en gemensam uppgift

och då är information och
kommunikation viktigt, svåra
saker båda två. Vi får pröva
olika vägar.
PRAO kring
midsommar
Midsommarveckan
ägnas
åt prao. Hur sommaren därefter ska läggas upp är när
detta skrivs inte riktigt bestämt.
– Jag måste ju lära mig att
hitta också, säger hon avslutningsvis.
Men hittar man till och
på SLU i Ultuna så hittar
man till och på Högskolan i
Gävle.

Ove Wall
Högaktuellt



Leif Svensson slutar

Från rektor till matematikprofessor
Efter sju år som rektor för
Högskolan i Gävle är det i
sommar dags att ändra titeln till "bara" professor. Leif
Svensson slutar sitt jobb men
fortsätter att arbeta. I byrålådan finns en del papers
som behöver avslutas och
publiceras. Det är forskare
han var och det är forskare
han blir.
Fast Leif Svensson är även
lärare och det verkar på honom som att han gärna skulle
återuppta yrket. Matematik
är ämnet och då mer specifikt
geodesi som handlar om att bestämma vissa storheter knutna
till jordens form. Vanlig matematik, om nu uttrycket finns,
lämpar sig bättre för plana ytor
medan sfäriska ytor kräver andra angreppssätt och metoder.
Som geodesi.
Enligt svenska Wikipedia
praktiseras ämnet på fyra platser i landet, däribland i Gävle,
Leifs bostadsort, och Lund,
hans tidigare viste.
Vi valde rätt
Det kan möjligen vara ämnesvalet som gör att en av hans
anledningar till stolthet är
Högskolans bibliotek. Detta
med tanke på byggnadens utformning.
– Där fanns ju ytterligare två
förslag, bägge fyrkantiga som
anslöt sig till campus övriga
byggnader. I stället valde vi det
runda som bröt av.
Det har stärkt hans uppfattning att HiG är Sveriges vackraste studiemiljö och han fortsätter, efter att ha besökt många
andra lärosäten, hävda att den
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förnämligaste
studiemiljön
finns i Gävle.
– Jag har hört sägas att Högskolan är det bästa som hänt
Gävle på hundra år och det ligger nog någonting i det.

Leif Svensson myste när nya
bilblioteket invigdes. Intill honom
på bilden sitter dåvarande utbildningsminister Leif Pagrotsky och
längre bort kulturarbetaren och
tidigare styrelseledamoten Gunilla
Kindstrand.

Bra samarbete
Samarbetet med kommunen har
varit bra vilket bland annat visar
sig i att nya studenter tas emot
väl och erbjuds bostadsgaranti.
Även med länets norra delar har
kontakterna tätnat.
– Fast där säger man att man
visserligen helst av allt skulle
haft en egen högskola men...
– Där har det funnits stora
förväntningar på Högskolan.
Jag tror inte att vi har levt upp
till dem men vi har nog gjort så
gott vi har kunnat.
Fler från utlandet
Varför studenterna trots vacker miljö, bostadsgaranti och
stora valmöjligheter inte till
antalet uppfyller våra egna
förväntningar säger sig Leif
Svensson inte ha något bra
svar på.

– Vi har haft ambitionen att
öka andelen studenter från länet
men i stället fått fler studenter
från utlandet.
Osynlig ledning
Det har vid olika tillfällen, senast i en färsk konsultrapport
beställd av fackklubbarna vid
HiG, sagts att ledningen för
Högskolan varit alldeles för
osynlig.
– Jo, jag har förstått det men
vill då kontra med att personalen också varit osynlig hos ledningen. Min dörr brukar alltid
stå öppen på förmiddagarna. Jag
har ju också ofta haft möten ute
på institutionerna men vill mena
att uppslutningen på dessa varit
rätt så dålig.
Svårt engagera
När Leif Svensson tillträdde
som rektor 2001 hade HiG
vuxit kraftigt under flera år.
Redan i den första intervjun
i denna tidning, gjord 2003,
slog han fast att expansionen
skulle upphöra och kraften
skulle satsas på att höja kvaliteten.
Även här säger han att man
gjort så gott som man har kunnat.
– Det är klart, med mera
pengar skulle vi kunna ha gjort
mer. Jag hade önskat ett aktivare deltagande i kvalitetsarbetet från institutionernas
sida. Vi är inte längre en liten
arbetsplats som på 90-talet, institutionerna har fått betydligt
mer ansvar för verksamheten
men det har varit svårt att engagera medarbetare i detta.
Det verkar som om man upplever det som en extra belastning

när det egentligen handlar om
att göra någonting bättre och
effektivare.
Nya former
Han stryker under att just de
små och relativt nya högskolorna haft en unik chans att skapa
nya former.
– Vi har inga hundraåriga
traditioner som kan motverka

"Just de små
och relativt
nya högskolorna har
haft en unik
chans att
skapa nya
former"
nytänkande. Den möjligheten
borde vi ha tagit tillvara. Och
till dels har vi gjort det. De projektbaserade ingenjörsutbildningarna är ett bra exempel på
sådant nytänkande.
Nytänkandet har dess värre
inte gällt uppdragsutbildningarna där HiG har en föga avundsam jumboplats i landet. En
förändring krävs.
– Därför har prorektor Bo
Malmström lett en grupp för att
undersöka vad som kan göras.
Vi får hoppas att de kommer
fram till något bra. Uppdragsutbildning ingår i vår plikt att
samverka med omgivande samhälle.

Den sista juni gör Leif Svensson sin sista arbetsdag som rektor för Högskolan i Gävle. Men han fortsätter som professor i matematik ytterligare ett år innan
han packar och flyttar till sitt nybyggda hus på ön Ven i Öresund för en tillvaro som pensionär. Här sitter han framför ett favoritkonstverk på sitt arbetsrum,
en målning signerad Pär Kock. Sedan en tid är Leif Svensson föremål avbildning. Det officiella rektorsporträttet som kommer att hänga i styrelserummet
ska utföras av gävlekonstnären Jens Sahlander som hittills har tagit en del bilder och skissat som studie. Det färdiga verket kommer att avtäckas i höst.

Inget universitet
Arbetet med att bli forskande
universitet hade legat överst
i prioriteringen under flera år
när det meddelades att inga nya
universitet skulle skapas under
rimlig framtid.
– Det är ett bekymmer
att så inte blev. Kommer nu
forskningen att koncentreras
till de stora städerna? Och så
länge undervisningen ska baseras på beprövad erfarenhet
och vetenskaplig grund är det
en kvalitetsfråga att ha en re-

jäl andel forskning.
Egna bekymmer
Mitt i perioden som rektor fick
Leif anledning att så gott det nu
gick glömma Högskolan och i
stället tänka på sig själv. Den
akuta leukemin upptäcktes vid
ett vanligt läkarbesök för en
efterhängsen förkylning och
föranledde snabbtransport till
Akademiska sjukhuset. Påföljande behandling tog hårt och
visade framgång ända tills han
drabbades av återfall med ny

krävande behandling i flera
månader.
Att undertecknad senare
vid en presskonferens sa till
Leif att han såg ovanligt frisk
ut med sin guldbruna hy, som
efter en utlandssemester, vilade
inte på någon kunskap om att
gulsot var lätt att förväxla med
solbränna. Enkelt sett ingår en
lättare gulsot i behandlingen
för att få fart på de nya stamcellerna.
I grunden positiv
I grunden positivt lagd och med

promenader eller joggingturer
som rutin klarade han alla behandlingar bra och är åter friskskriven.
Ett år som professor
Ett år till kommer Leif Svensson att bo i Gävle, hans fortsatta
tjänst som professor i matematik förhandlas ännu. Sedan väntar en längre vistelse än vanligt
i det nybyggda huset på ön Ven,
60 mil söderut.

Ove Wall
Högaktuellt



Nu skulle man haft någonting att läsa

Kinarekryteringen:

Oberoende utredning tillsätts
Med början den 6 maj publicerade Arbetarbladet en rad
artiklar, där det riktades kritik mot rekryteringen av kinesiska
studenter vid Högskolan i Gävle. Bland annat påstods att
kinesiska studenter tvingats betala för sina studieplatser.
För att få en oberoende värdering av hur rekryteringsarbetet i Kinaprojektet har genomförts har rektor Leif Svensson bett Anders Stening, en av landets främsta och mest
erfarna experter på högskolejuridiska frågor, att göra en
utredning.
Vad var det som hände den där veckan i början av
maj, rektor Leif Svensson?
– Jag fick ta del av uppgifter från Arbetarbladets Hanna
Lundquist, uppgifter som senare var underlag för en serie
artiklar i tidningen. Den modell vi utnyttjat i Kinaprojektet
– avtal med partneruniversitet – var avsedd att borga för att
inga agenter var inblandade. Uppgifterna från Arbetarbladet
indikerade dock att informationen om antagningen inte helt
och hållet hanterades av våra partneruniversitet, att agenter
eventuellt var inblandade, att de i så fall kunde ha knytning
till Högskolan och att studenterna kunde bli antagna på lösa
grunder, bara de betalade.
– Artiklarna i Arbetarbladet väckte ett stort massmedialt
intresse över hela landet och många, tidningar, radio och tv
hörde av sig med frågor.
Vilka brister har Kina-projektet?
– Det är för tidigt att svara på den frågan i sin helhet. Utredningen får ge oss ett underlag.
– Det är och har hela tiden varit klart att projektet innebär vissa risker. Samarbetet bygger som allt samarbete på
förtroende, förtroende för våra partneruniversitet och förtroende för våra egna medarbetare. Här innebär naturligtvis
språk- och kulturskillnaderna problem. Utredningen får visa
om förtroendet varit för stort och kontrollen för liten.
– Det som är det absolut viktigaste i sammanhanget är
omsorgen om våra kinesiska studenter. Vi har kontrollerat
antagningen och kunnat konstatera att den har gått till enligt
avtalen. Det finns handlingar på kinesiska och engelska från
våra partneruniversitet för var och en av studenterna som
bestyrker deras förkunskaper. Detta bekräftas också av att
studieresultaten är jämförelsevis goda.
Vad betyder den negativa publiciteten för högskolan?
– Självklart är det inte bra för Högskolans varumärke.
Vår internationalisering har fått negativa förtecken. Det på-
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verkar också uppfattningen om Högskolan allmänt, vilket
känns orättvist med tanke på hur litet Kina-projektet är i
relation till den övriga utbildning som ges vid lärosätet.
– Först när vi efter utredningen och våra egna analyser vet
hur allting står till kan vi successivt bygga upp förtroendet
för den kinesiska satsningen igen. Jag är övertygad om att
det är möjligt. Kina-projektet har så många kvaliteter som
inte har kommit fram i Arbetarbladets rapportering.
Kan det bli aktuellt att avbryta rekryteringen av
kinesiska studenter?
– I dagsläget fortsätter vi som planerat med rekryteringen
inför höstterminen, av omsorg om studenterna – antagningen är ju redan nästan fullt genomförd.
– Förutsättningarna för en eventuell rekrytering 2009 får
diskuteras när utredningen är klar.
Nu har en oberoende utredning med en extern
jurist, Anders Stening, tillsatts. Vad ska utredningen göra och när beräknas den vara klar?
– Anders Stening ska utreda rekryteringen av kinesiska
studenter, från upprättande av avtal till enskilda rekryteringsinsatser. Han kommer att granska avtal, rutiner och
information mot bakgrund av de uppgifter som lämnats i
Arbetarbladet.
– Utredningen ska genomföras skyndsamt. Att ange tidpunkt för när utredningen ska ligga färdig går inte. Den får
ta den tid som krävs. Det viktiga är att allt blir utrett.
– Högskoleverket, vår tillsynsmyndighet, har dessutom aviserat att de kommer att granska ärendet. Utredningen kommer att vara en del av materialet i den
granskningen.
Vad gör högskolans ledning under tiden?
– Vi, jag och mina medarbetare, har kontrollerat att inga
pengar har betalats till Högskolans konton och att avstämningen av de kinesiska studenternas förkunskaper har fungerat.
– Vi har också bjudit in de kinesiska studenterna till en dialog för att lyssna på deras reaktioner och oro. Den dialogen
kommer vi att fortsätta för att ge dem stöd i att koncentrera
sig på sina studier.
– Vi blir kontinuerligt informerade av projektgruppen och
av internationella sekretariatet.
– Vid Högskolestyrelsens möte den 2 juni kommer jag att
informera om ärendet.

Semester är tid att läsa. Åtminstone tror vi det när vi bortser från att gräset ska klippas, det ska städas, mat ska lagas, folk ska
hälsas på, motorolja ska bytas och staket lagas. Men – får du någon tid över så ta gärna ett råd eller flera från en kollega:

Håkan Englund:
Gunnar Sträng – landsvägsagitatorn av A L Johansson.
"Ett Sverige så nära och ändå så
långt borta."
Jörgen Boman:
Vådan av att vara Skrake av
Kjell Westö.
"Berättelsen om tre generationer
ur familjen Skrake, farfar, far
och son, där sonen är berättaren.
Eftersom både berättaren, Kjell
Westö själv och jag(!) är födda
runt 1960 fann jag skildringen
av 60-talets finlands-svenska
Helsingfors mycket underhållande – komik och tragik, vad
hände med familjen Skrake?
Och vad kunde ha hänt om inte
"om" hade varit?"
Margareta Rönnberg:
Vita tänder av Zadie Smith.
"En otroligt humoristisk men
samtidigt allvarlig nutidssaga
om svårigheten att lämna sitt
hemland och uppfostra sina
barn i en annorlunda kultur, om
vådan av att leva i det förflutna
eller framtiden i istället för i
nuet, om slumpen, äktenskapets
omöjlighet, likheterna mellan
Jehovas vittnen, extrema muslimer och forskande ateister
och om mycket, mycket annat
(dessutom om väldigt många
huvudkaraktärer, så är nog inget
för otåliga individualister)."
Bo Söderberg:
Ådalens poesi av Pelle Molin.
"En norrländsk klassiker som är
en novellsamling, inte poesi."
Marie-Louise
Holmberg:
Mig äger ingen av Åsa Linderborg.

"En bok om svek, om klasstillhörighet, om alkoholens “makt”
men också en berättelse om kärlek."
Liza Bratt:
Jämställt språk – en handbok i
att skriva och tala jämställt av
forskaren Karin Milles.
"En handbok från Språkrådet
om att skriva och tala jämställt."
Hasse Rosén:
Dan Andersson: en levnadsteckning av Anne-Marie Odstedt.
"En levnadsteckning med både
djup och humor."
Svante Brunåker:
Into the wild av Jon Krakauer.
"Ett tidsdokument som speglar
vad som kan hända när naturromantiken inte vet några gränser."
Jaana Kurvinen:
Den nya kvinnostaden. Pionjärer och glömda kvinnor under
tvåtusen år av Nina Burton.
"Boken lyfter fram kvinnor som
varit pionjärer inom olika områden och de villkor och begränsningar som rått och som ofta har
resulterat i att kvinnorna blivit
osynliggjorda. Kvinnorna som
lyfts fram har varit författare,
konstnärer, upptäcktsresande,
nunnor, filosofer, kompositörer,
sjörövare etc."
Gabriella Åhmansson:
Den gyllene kompassen av Philip Pullman.
"En vidunderlig bok för alla åldrar: fantasy, livsfilosofi, äventyr i
ett och samma paket. Och när man
läst färdigt den finns det lyckligtvis två till i samma serie!"

Fereshteh Ahmadi:
Kalla det vad fan du vill av
Marjaneh Bakhtiari.
"Marjaneh Bakhtiaris skildring
av familjen och deras vänners
liv är fylld med humor, ironi
och sympati. Ingen går säker.
I den ena absurda eller rörande
scenen efter den andra riktas
strålkastarljuset mot både "gammalsvenskar" och "nysvenskar".
Intressant, roligt och givande."
Lena Moberg:
Sommarboken av Tove Jansson.
"Passar alltid att läsa och läsa
om på sommaren, när man vill
ha något lättläst men ändå klokt
och fint."
Joakim Helmbrant:
Vem älskar Yngve Frei av Stig
Claesson.
"En fortfarande aktuell och
träffsäker betraktelse av Sverige
med ett persongalleri som speglar den svenska folksjälen."

Svend-Erik
Mathiassen:
Tystnadens historia och andra
essäer av Peter Englund.
"Englund berättar på ett fängslande sätt om historien bakom
enkla företeelser som vi tar
för givna: gemet, tandborsten,
hamburgaren; och funderar
även över dödens, tystnadens
och begärets historik. Inspirerande läsning, som till formatet
egentligen passar bra för 15 minuter innan sovdags, men som
är så svår att lägga ifrån sig att
det ändå blir morgon."
Håkan Attius:
Det går an av Carl Jonas Love
Almqvist.
Den lilla romanen är en verkligt STOR bok – modern i sitt
synsätt på äktenskap, kvinnans
ställning, arbete, hem, familj.
Modern även språkligt!

Hans-Gunnar Johansson:
Pilfink av Göran Bergengren.
"En trevlig bok om en vanlig
fågel som nu inte är lika vanlig.
Kunnigt, engagerat och något
oroande."
Ingela Edkvist:
En andra natur. En trädgårdsodlares bildningsväg av Michael Pollan.
"En bok om vad som är natur
och vad som är kultur, vad som
är gräs och vad som är ogräs
– en tänkvärd kullerbytta på
staketet mellan det odlade och
det vilda."

Högaktuellt



Kalendarium
4/6. Grillkväll i Soldathemmet. Arr: personalföreningen. Baren öppnar kl 16.30.
Om anmälningstiden (29/5
till fnn@hig.se) gått ut går
det bra att komma utan att
äta.
23–27/6. Högskolan i Gävle
och Psykodramaskolan i
Stockholm anordnar tillsammans en konferens på
Västerbergs folkhögskola.
Konferensen heter “Identitet
i förändring. Den religiösa
och den profana människan
igår, idag och imorgon”. Intresserade kan kontakta Jari
Ristiniemi, jri@hig.se.

Strindberg & Co
Så heter det lilla antikvariat som läraren på P-institutionen Lars Lundgren skapat i Rävhallen. Böckerna har han plockat ur sina egna hyllor och samlingen har fyllts på av andra anställda som haft lite litteratur över och gillat idén. Räcker inte tiden i fåtöljerna till eller vill man ändå behålla boken går
det bra. Man lägger då bara en tia i plåtlådan på platsen.

Kontakttorget:

Kompetensutveckling för yrkesverksamma
Högskolan strävar efter att öka
antalet uppdragsutbildningar.
Här presenteras två lyckade
uppdragsutbildningar som
Högskolan i Gävle har genomfört under våren 2008.
Den ena utbildningen är en kurs
i engelska som ges i samarbete
med Sensus utbildningsförbund. Den heter ”From the tip
of your tongue to speaking your
mind”. Sensus egna lärare och
Alan Shima vid HiG samarbetar
i kursen. Deltagarna träffas tio
måndagsförmiddagar i tre timmar och tränar mestadels konversationsengelska. Sju perso-
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ner från olika företag deltar och
de är mycket nöjda med kursen.
Kursen kan ge deltagarna tre
högskolepoäng.
– Utbildningen är jättebra, säger
Lenita Pettersson, personalchef på
Ovako Couplings. Vi är inte så
många i gruppen vilket gör att jag
känner mig bekväm. Det är en bra
blandning på teori och konversation. I den här kursen har jag fått
nya vänner, men framförallt blir
jag bättre på att prata engelska och
får ett större ordförråd.
Lenita säger att hon kan tänka
sig att hennes personal har behov av exempelvis kurser inom
projektledning upplagda på

ungefär samma sätt som denna
engelskakurs.
En annan kurs som har fått
fina utvärderingar är en Statistikkurs som har utvecklats tillsammans med Hiab i Hudiksvall
och Hudiksvalls Företagarskola.
I kursen deltog personal från olika avdelningar på Hiab. Det är
Karl-Erik Westergren vid N-institutionen som har arbetat med
denna. Kursen har getts på plats i
Hudiksvall vid några tillfällen.
– Efter utbildningen har förståelsen för hur variationer i tillverkningen uppstår ökat och vi
är bättre på att mäta dem, säger
Stefan Onkenhaut, kvalitetschef

vid Hiab. Han vill även berömma Karl-Erik Westergren:
– Han gjorde en bra insats
som fick oss intresserade av
statistik och kvalitet genom att
det var en bra koppling mellan
teori och praktik från vår egen
tillverkning. Den akademiska
världen kom ut i verkligheten på
ett bra sätt.
Stefan säger också att de
mycket väl kan tänka sig att köpa
ytterligare kurser av Högskolan i
Gävle inom området för att fler
ska få kunskap samt fördjupa det
som har startats.

Anna Jansson
Kontakttorget

20/8. Introduktionsdag för
nya programstudenter. Välkomsthälsning i Valhall, programinformation, studentföreningarnas olika aktiviteter
och studentmässa.

18–22/8. “GIS-based mobility information for cities”.
Internationell GIS-konferrens på HiG. Konferrensen
arrangeras inom ramen för
The Nordic Summer School
och riktar sig till unga forskare eller blivande sådana
från Norden, Baltstaterna
och nordvästra Ryssland.
Se http://www.geoforum.
se/page/156/301/1774.
19/9 arrangeras en studieresa till Osher Centrum
för Integrativ Medicin, KI
(http://www.ki.se/ocim/SV/
index.html), och Centrum
för Integrativ Medicin vid en
akutvårdsavdelningen på
Karolinska Universitetssjukhuset. Bussresan är gratis,
lunchen betalas av resedeltagarna själva. Anmälan till
Olov Dahlin: odn@hig.se
eller 0707–34 36 38.

Seniorer till Wij
Torsdagen den 14 augusti 2008 arrangeras en bussresa till Wij
trädgårdar i Ockelbo, ett sensommarbesök i rosornas tecken.
PROGRAM
09.45
Avresa från Högskolan
•
10.30
Besök med guidning
•
11.30
Lunch vid dukade bord
•
12.30
Guidning i studenternas trädgård
•
13.30
Egen rundvandring
•
14.00
Hemresa
•
14.45
Åter vid Högskolan
•
Anmälan, senast den 2 juni, sker genom att sätta
in 140 kronor på HiG-seniorernas konto hos SEB nr
5308- 0085914 samt att ange sitt namn. För att göra
detta kan du antingen gå till en bank eller använda dig
av gävlebankens postgironummer 5105-2 respektive
bankgironummer 603-5018.
Seniornätverkets e-postadress är senior@hig.se.

Klubbat
i nämnden
Vid HVS-nämndens sammanträde den 6 maj 2008 (protokoll
2008:3) beslutades bland annat i följande ärenden att:
 stödja de förslag till ansökningar om masterexamensrätt som
inkommit till nämnden. Nämnden beslutade även att förslagen
erhåller utvecklingsmedel samt att Master- och magisterrättsgruppen får en central roll i det fortsatta utvecklingsarbetet.
 rekommendera högskolestyrelsen att anta förslaget till programutbud för läsåret 2009/2010.
 för budgetår 2009 fördela tillgängliga anslagsmedel för forskning, utbildning på forskarnivå med mera i enlighet med reviderat bilagt förslag som går att läsa på nämndens hemsida.
 tillstyrka inrättandet av uppdraget som studierektor för forskarutbildningen samt internt utlysa uppdraget till ansökan.
 magisterrättsgruppen byter namn till Master- och Magisterrättsgruppen (MaG) samt att instruktionen för Master- och Magisterrättsgruppen fastställdes med redaktionella ändringar.
 rekommendera rektor att inrätta Folkhälsovetenskap som kandidatämne vid Högskolan i Gävle.
Protokollet i sin helhet finner ni på http://www.hig.se/forskning/
FoN.htm. Nästkommande sammanträde är den 15 september. Handlingar till nämndens sammanträde skall vara nämndens sekreterare
tillhanda senast 3 veckor innan sammanträdet.
Frågor kring nämndens arbete besvaras av nämndens ordföranden,
Mårten Eriksson (meo@hig.se) eller nämndens sekreterare, Björn
Karlsson (bko@hig.se).
Vid NT-nämndens sammanträde 2008-05-08 behandlades bland
andra följande ärenden:
 nämndens fortsatta arbete med forsknings- och utbildningsstrategier
 fördelning av medel för forskning, utbildning på forskarnivå
budgetår 2009
 studierektor för utbildning på forskarnivå
 förslag till programutbud för utbildningsåret 2009/2010
 master- och magisterrättsgruppens arbete
 masterexamensrättsansökningar inom områdena Byggd Miljö
och Hälsofrämjande arbetsliv
 utvecklingsarbetet av masterprogrammet i elektronik samt magisterskola inom NT-området
Nästkommande sammanträde är den 18 september.
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 (bmh@hig.se) eller nämndsekreterare Kjell Ekström
(keo@hig.se).
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Isjaktsbygge
till hösten
I september sätter
personalföreningens isjaktsbygge igång på ett
mer individuellt plan än
när den gemensamma
prototypen byggdes under vårterminen i snickeriet i Silvanum.
– Det är svårt för
många att i september
inse att det kommer att
bli vinter och is på sjöarna igen. Men om man
ska hinna utnyttja det
måste man börja i tid,
säger idégivaren KarlErik Westergren.
– I höst håller vi troligen till på Brynäs i
labhallen. Där ges även
möjligthet att testa konstruktionerna i vindtunnel.
Vinnare i
Friskvårdstävlingen
1:a pris Annika Siirtola, receptionen. 2:a
Inger Skjöld, ekonomienheten och Malin Hillman, UFK. 3:e Lena
Svennberg, N-inst,
Kerstin Nilsson, CBF,
Monika Öbrink, repro
och Bengt Östberg,
N-inst. Kontakta Margaretha, msn@hig.se.
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Porto
betalt

D

igitala filmkameror bör man handskas med försiktigt. Inte för att de
är särskilt ömtåliga, men de kan bli en belastning för ens efterlevande. Åttamillimeterskamerorna som drog treminutersfilm finns inte
längre och det är synd. De digitala med hårddisk gör att man kan spela
in hur mycket som helst under semestern. Det senare innebär att man
efter semestern kan tänka sig att titta på en sexton timmar lång amatörfilm gjord på improvisation och utan ens rudimentärt till manus. Som
den tyska evighetslånga tv-serien Heimat fast utan regissör.
Ingen människa utan hälsodefekter gör det.
Men alla hävdar att det blir roligt för barnen.

Högaktuellt låser nu in kameran och gör uppehåll över sommaren
och önskar alla en väldigt god sådan !

Fortsatt biblioteksservice för
HiG-seniorerna
Biblioteket har beslutat att
pensionerade HiG-medarbetare kan fortsätta att låna
på samma villkor som före
pensionen.
Det gäller både lärare/forskare och administrativ personal.
En notering om ”Pensionerad
personal” görs i låntagarposten.
Man kan då fortsätta att låna
både vanliga böcker och kursböcker och beställa fjärrlån.
Ur bibliotekets synvinkel
känns det positivt att tidigare
medarbetare kan fortsätta att
vara aktiva och ta del av forskningsbibliotekens informationsresurser.

Egon Nilsson
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Kerstin tackar för sig

"

Den sista april slutade min anställning
vid HiG. Det har vid
det här laget blivit ganska
många år på Högskolan.
Jag började 1990 på T-institutionen, som på den tiden
fanns i Sandviken. Jag flyttade sedan till Brunnsgatan
där jag var på antagningen,
i växeln, på informationsavdelningen och även en tid
som sekreterare till förvaltningschefen.
Jag följde med Info till
Kungsbäck och var där till
1998 då jag kom till rektors
kansli. Jag har trivts jättebra
och har många trevliga och
glada minnen från de åren.
Jag vill tacka alla som jag
haft förmånen att träffa och

jobba tillsammans med, men
tackar nu för mig och kommer att njuta av ledigheten
de dagar då jag inte ska vara
tentavakt. Trevlig sommar
önskar jag er alla.

Kerstin Jonson

