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Sommaren över 
– Ha tillbaka     
ledaren berättar om organisationsföränd-
ringar, Mia Björk berättar om ett studiebe-
sök i uSa, Fereshteh ahmadi har forskat 
om svenska cancerpatienters strategier 
och funnit kulturella skillnader i jämfö-
relse med amerikanska, Jari Ristiniemi 
skriver essä om en pedagogisk resa och 
inleder därmed en ny serie i Högaktuellt. 
Med mera.

kinesiskt besök 
för framtiden
Hig har sedan sex år ett aktivt samarbete 
med gouizou university i kina. Fyrtio 
studenter därifrån läser i år här. Nu ska 
samarbetet utökas ytterligare.

Sid. 5

utbildning på 
uppdrag
Är högre meritering av uppdragsutbild-
ningar lösningen på det låga engage-
manget bland Hig:s lärare? Det hävdar 
Åsa Morberg.

Sid. 3
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rektor Leif Svensson

"uppdragsutbildningen måste meriteras högre"

– Allt roligt som jag gör på 
högskolan, gör jag tack vare 
mitt engagemang i uppdrags-
utbildning, säger Åsa Mor-
berg, universitetslektor på 
Institutionen för pedagogik, 
didaktik och psykologi samt 
medlem i högskolans centra-
la grupp för marknadsföring 
av uppdragsutbildning.

I arbets-
g r u p p e n 
för mark-
nadsföring 
av upp-
d r a g s u t -
bildning, 
som träffas 
en gång i 
månaden, 
sitter minst 
en repre-
sentant från 
varje insti-
tution. 

Syftet med gruppen är att ge-
nom ett konkret arbete hitta for-
mer och metoder som förbättrar 
marknadsföring, administration 
och intern samordning av hög-
skolans uppdragsutbildning. 
till exempel har vi tagit fram 

förslag på nya riktlinjer för upp-
dragsverksamheten och just nu 
jobbar vi med en praktisk hand-
bok för uppdragsutbildning till 
stöd för alla som vill engagera 
sig i denna typ av utbildningar. 

Hur man kan öka engage-
manget inom uppdragsutbild-
ningen och vilka incitament 
som kan hittas för detta är två 
av de viktigaste frågorna grup-
pen arbetar med.  

Större intreSSe krävS

Åsa Morberg, som är en av 
högskolans mer erfarna och 
framgångsrika lärare när det 
gäller uppdragsutbildning och 
samverkan, talar entusiastiskt 
om vad som behövs för att öka 
omsättningen av uppdragsverk-
samheten enligt uppsatta mål. 

– ett betydligt större intresse 
och engagemang för uppdrags-
utbildning måste skapas. Frågan 
är hur det egentligen ska gå till. 
Det är förmodligen inget som 
går att åtgärda snabbt. Jag har 
själv arbetat med uppdrags-
utbildning sedan i början av 
80-talet och läget är i stort sett 
oförändrat.

– Det är i stort några få ”en-
tusiaster” som arbetar med upp-
dragsutbildning. arbete är varken 
så meriterande eller lönsamt för 
karriären som exempelvis forsk-
ning. Det är ett arbete med låg 
status, lågt meritvärde och kan-
ske är det en tveksam grund för 
löneförhöjning. Detta leder per 
automatik till att det inte är någon 
större konkurrens om de uppdrag 
som vi ska försöka att ro hem. 

Hon fortsätter:
– Om det skall bli ett bättre 

engagemang så behövs en för-
ändring. uppdragsutbildningens 
status måste höjas, meritvärdet 
måste vara högt och arbetet 
inom uppdragsutbildningen 
måste vara en grund för löne-
förhöjning, säger hon.

Ger mycket tillbaka

Åsa menar vidare att det som 
högskolans uppdragsgrupp kan 
göra är att försöka peka på hur 
rolig, intressant och lärorik upp-
dragsverksamheten är och hop-
pas på att våra kollegor, som 
inte prövat på att arbeta inom 
uppdragsutbildning, själva får 
positiva upplevelser. 

– Det människor tycker är ro-
ligt och som ger mycket tillbaka 
prioriterar man automatiskt. 
Högskolans lärare fungerar inte 
annorlunda än andra. 

andra medel att höja status 
och intresse för uppdragsutbild-
ningen kan, enligt Åsa, exem-
pelvis vara docenter och profes-
sorer med uppdragsprofilering 
liksom forskning om uppdrags-
utbildning. Mentorskap kan 
vara ett annat bra medel. Nya 
kollegor som vill lära sig områ-
det kan då följa med äldre och 
mer erfarna ut för att lära sig. 

avslutningsvis talar Åsa om 
vikten att avsätta tid.

alla lärare bör få delta upp-
dragsutbildningen. Därmed 
måste det finnas avsatt tid, an-
nars fungerar det inte. I dag är 
det ibland helt omöjligt att få 
lärare att engagera sig, på grund 
av att det inte finns tid i tjäns-
terna för uppdragsutbildning. 
Först då kan vi kanske garantera 
återväxten.
(I nästa nummer återkommer Hög-
aktuellt till två av HiG:s uppdrags-
utbildningar.)

Irén Byström

Organisationsfrågor

Organisation får aldrig var 
något självändamål. Det är ett 
medel för att nå resultat och 
för att få en smidigt fungerande 
verksamhet men inget mål i sig. 
en organisation kan mycket väl 
se snårig ut rent formellt men 
likväl fungera bra som ett nät-
verk beroende på goda person-
kontakter och på att alla känner 
sig hemmastadda i nätet. en 
organisation med några år på 
nacken utvecklas ofta i en sådan 
riktning och så har kanske skett 
även hos oss. Då och då måste 
man under alla omständigheter 
se över även fungerande orga-
nisationer och fråga sig om det 
finns anledningar till föränd-
ringar. 

ledningsorganisationen och 
speciellt förvaltningens roll har 
diskuterats under ett helt år och 
ett förslag har varit på remiss 
till institutioner, avdelningar, 
bibliotek och studentkår. grun-
dat på remissvaren har förslaget 
reviderats och lagts fast genom 
ett rektorsbeslut den 29/8 (se 
interna hemsidan). Jag skall 
beskriva beslutet lite närmare 
nedan. 

Programorganisationen och 
administrationen har också va-
rit föremål för utredningar, då 
närmast i effektiviseringssyfte. 
Förslagen kommer att presen-
teras och diskuteras under hös-
ten. 

Slutligen har vi den stora 
delen av vår organisation, den 
som ligger allra närmast våra 
kärnverksamheter, nämligen 
institutionerna. Från en del håll 
förs synpunkten fram att man 
hellre ville ha en indelning i 
fackhögskolor, eller, efter ame-
rikansk förebild, i schools. Den 
matrisorganisation vi har förut-
sätter en ständig dialog mellan 
institutioner och program och 
detta leder ofta till missnöje 
från ena eller andra parten. 
Visserligen är det nog alltid så 
när man har en matrisorganisa-
tion men missnöjet får ha sina 

gränser. I och för sig är detta 
med fackhögskolor  ett aktuellt 
ämne för debatt även vid andra 
högskolor och universitet och 
vi har ju ett tydligt exempel i 
Sverige, nämligen Högskolan i 
Jönköping, som uppenbarligen 
haft stora framgångar med sina 
fyra fackhögskolor. Nu får jag 
för säkerhets skull säga – innan 
alla tror att en färdig plan före-
ligger – att det tills nu bara är 
fråga om att arrangera ett se-
minarium med brett deltagande 
och att väcka en intern diskus-
sion. Denna diskussion skall, 
förhoppningsvis, ge en känsla 
för hur stämningarna, intresset 
och möjligheterna är.

Nåväl, när det gäller lednings-
organisation, finns det några up-
penbara problem, till exempel 
effektivitet och genomskinlig-
het, med dagens organisation. 
ledningsgruppen är alltför stor 
och består av en blandning av 
chefer och tjänstemän på höga 
befattningar men med väldigt 
disparata expertis- och intres-
seområden. alldeles för många 
chefer ligger direkt under rektor. 
Det är inte tydligt var gränsen 
mellan förvaltningen och den 
akademiska sfären ligger.

Organisationsförändringen 
innebär att en separat samman-
hållen förvaltning skapas under 

en förvaltningschef som i sin 
tur sorterar under rektor. I för-
valtningen ingår Rektors kansli, 
administrativa avdelningen, 
avdelningen för studentservice 
och kontakttorget. Befattningen 
som förvaltningschef kommer 
mycket snart att annonseras ut 
internt och tillsättningen beräk-
nas ske i god tid innan beslutet 
träder i kraft den �/��. Remiss-
rundan uttryckte ett mycket 
starkt önskemål om etableran-
det av en informationsavdel-
ning, och detta har också lagts 
till i beslutet som en uppgift för 
förvaltningschefen, som också 
förväntas utforma förvalt-
ningen. Detta är ett arbete som 
kräver ytterligare beredning 
och förankring, så här finns alls 
inga detaljer i dag. Omorgani-
sationen är inte beräknad att 
öka kostnaderna, med vissa för-
behåll för den allmänt önskade 
informationsavdelningen.

I ledningsgruppen kom-
mer att ingå alla chefer direkt 
under rektor, vilket innebär 
prefekterna, föreståndaren för 
Belastningsskadecentrum, bib-
liotekschefen, chefen för ut-
bildnings- och forskningskans-
liet och förvaltningschefen. Vid 
behov kommer adjungeringar 
att göras. 

Nämnderna och deras verk-
samhet utgör en mycket vik-
tig del av vår verksamhet och 
av vår organisation; de bildar 
stommen i ena leden av vår ma-
trisorganisation. Beslutet inne-
bär att en nämndgrupp inrättas 
med rektor som ordförande och 
med nämndernas ordföranden 
och huvudhandläggare som le-
damöter. Med jämna mellanrum 
kommer gemensamma möten 
att ordnas mellan nämndgrupp 
och ledningsgrupp.

Jag ser fram emot att den nya 
ledningsorganisationen i viss 
mån skall lätta min egen arbets-
börda men framförallt emot en 
bra och bred fortsatt diskussion 
om vår organisation.

Åsa Morberg

Doktorandförening bildas

Doktorandernas situation är 
ofta diskuterad, inte minst 
av doktoranderna själva. Vid 
större lärosäten har bildats 
särskilda föreningar för detta. 
Att ingen sådan finns vid HiG 
är en klar brist som nu kom-
mer att avhjälpas.

Professor Marcello Ferrada 
Noli, ny tillförordnad rektor för 
forskarutbildningen, har till-
sammans med kårens tommie 
Miettinen funnit att Hig har 
omkring 90 doktorander. Den 
�0 oktober får dessa möjlighet 
att träffas då föreningen skall 
bildas.

Doktorander kan ha forsk-
ning i sin tjänst eller vara in-
skriven som doktorand på ett 
annat lärosäte eller läsa en-
staka forskarkurser jämsides 
med sitt vanliga arbete. I vil-
ket fall behäftas deras situation 
med spörsmål som kan behöva 
diskuteras. På större universi-
tet finns i regel föreningar för 
detta ändamål men Hig har 
hittills saknat ett forum för 
detta.

Den �0 oktober kl �2.00 hålls 
en första träff i Campusrestau-
rangens VIP-rum där förening-
en förhoppningsvis skall konsti-
tueras och stadgar beslutas.

Offentlig sektor, forskare och  
näringsliv diskuterar bättre hälsa

Den 6 december anordnar Belastningsska-
decentrum en heldags minikonferens på 

Högskolan. 

Representanter för näringsliv och offentlig 
sektor ska diskutera med forskarna om hur 
forskningen kan bidra till bättre hälsa och 

ökad produktivitet. 

Särskild inbjudan kommer att gå ut till en del anställda 
vid HiG, men alla intresserade är mycket välkomna att re-
dan nu höra av sig till Mats Djupsjöbacka, forskare vid 
Belastningsskadecentrum, tel: 090 106076 eller mail: 
mda@hig.se.
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Hig ett föredöme enligt 
uSa-författare

Robin Neidorf I Minneapolis, 
Minnesota, USA, är distans-
lärare i Creative Writing in 
English och ger även ut böck-
er. Nyligen utkom hon med en 
guide till hur framgångrik dis-
tansundervisning kan skapas, 
(Teach Beyond Your Reach, 
Information Today, 2006.)  
Där använder hon Högskolan 
i Gävle som exempel på en 
inovativ miljö för distansun-
dervisning.

ur Robin Neidorfs nya bok 
teach Beyond Your Reach 
(ISBN 0-9�0965-73-0) saxar 
vi med författarens tillstånd  

följande, om att skapa positivt 
deltagande trots frånvaron av 
geografisk närhet:

Medveten satsning gav  
betydligt bättre rekrytering
Programmet för datorgrafik, 
Kreativ programmering, hade 
vid förra årets rekrytering bara 
lyckats fylla nio av de 35 plat-
serna. En medveten satsning 
på information gav till årets 
intagning 34 studenter.

– Väldigt lyckat, säger pro-
gramansvarige totte Jonsson, 
om den medvetna satsningen 
från N-institutionen för att 
rädda Programmet för kreativ 
Programmering.

Programmet har sedan några 
år sett en stadigt minskad re-
krytering av studenter. kulmen 
nåddes förra hösten då endast 
nio studenter sökte de 35 plat-
serna.

Då hade man att välja på ned-
läggning eller satsning. Man 
valde det senare.

– Vi tror på programmet, att 

inriktningen borde locka många 
fler och vi visste att studenterna 
fick jobb, så därför satsade vi på 
att försöka hitta målgrupperna 
med annonser och besök, sä-
ger institutionens prefekt anita 
Hussénius.

undervisningen är kostsam, 
studenterna arbetar på special-
datorer och klasserna kan inte 
vara för stora. 

Därför diskuteras om pro-
grammet kan "designklassas". 
Det innebär att det tilldelas mer 
resurser av nämnden för natur- 
och teknikvetenskap.

under vintern kommer pro-
grammet under sitt nya namn, 
Creative Computer graphics, 
att vevas på biografer runt om 
i landet.

– Det är nog rätt ställe att visa 
upp oss, säger totte Johnsson.

Ove Wall

Högskolestyrelsen i korthet
Många röstade 

i biblioteket
655 personer utnyttjade 
möjligheten att förtids-
rösta på högskolans 
bibliotek. Samarbeten 
med det omgivande 
samhället handlar inte 
enbart om forskning 
och utbildning.

"Varudeklarera 
forskningen" 
Detta förordar Roland 
Lewin, distriktsläkare 
i Överum, i senaste 
numret, 5/2006, av 
HSV:s tidskrift Ny-
heter & Debatt.  Han 
menar att när allt mer 
av forskningen vid lä-
rosätena finansieras 
med externa medel, 
bör varje publicering 
av resultatet följas av 
en redogörelse av va-
rifrån medlen kommit. 
Det skulle dels höja 
forskningens  trovär-
dighet och underlätta 
utvärderingen för an-
dra forskare. 

Religion i Ghana
Ämnesavdelningen för 
religionsvetenskap be-
söks 24_30 september 
av två lärare från reli-
gionsavdelningen vid 
University of Ghana i 
Accra. Detta sker inom 
Linnaeus-Palmepro-
grammet för student- 
och lärarutbyte. I no-
vember kommer Olov 
Dahlin och Åke Tilander 
att göra motsvarande 
besök i Ghana för att 
undersöka förutsätt-
ningarna för ett utbyte. 
Avdelningen har sedan 
flera år videokonferen-
ser med ett lärcentrum 
i Accra och detta ses 
som en naturlig utveck-
ling av samarbetet.

Studentcentrum växer sakta men säkert

Ur Robin Neidorfs bok  
"Teach Beyond Your Reach"

"The Creative Writing in English (CWE) cour-
se I co-teach through the University of Gävle 
in Sweden exemplifies the difference peer in-
teraction can make in learning experiences of 
both students and instructors. Now in its eighth 
year, the course has grown and deepened each 
semester as the students have forged incredi-
ble bonds with one another. The students find 
the interaction so compelling, in fact, that many 
remain with the workshop long after they have 
earned the maximum of fours semesters’ worth 
of credits.

The CWE course truly benefits from the 
ongoing commitment of students to the com-
munity of the course. When new students first 
join, they can be timid about the many lengthy 
documents they have to review just to get up 
to speed on policies and procedures for parti-
cipation. Seasoned students and peer mentors 
quickly welcome the newcomers though, and 
offer assistance and tips to keep them from get-
ting overwhelmed. Throughout the term, many 
students meet face to face for group writing ses-
sions, critique, and discussion.

The various elements of CWE have evolved 
over time and continue to evolve. Part of what 
makes experimentation and evolution possible 
is that the students deeply trust the community 
they’ve created, online and off."

   

Robin Neidorf gillar HiG
– och tvärt om...

Samarbetet med 
kina utökas

Det globala inslaget i Hög-
skolan internationalisering 
blir allt större. Bland annat 
utvecklas samarbetet med 
Kina raskt. 
I slutet av augusti kom inte min-
dre än drygt fyrtio kinesiska 
studenter till gävle för studier 
framför allt på magisternivå. 
Det är dubbelt så många som 
förra året.

kristina Haesert, internatio-
nell samordnare, förklarar var-

Höstens första styrelsemöte 
hölls i början av september 
och visade både på plus och 
minus.

Bland plusposterna kan först 
och främst nämnas rekrytering-
en till Programmet för kreativ 
programmering som du kan läsa 
mer om på nästa sida.

Även på byggsidan är trycket 
bra, inte minst vad gäller ingen-
görsprogrammen.

Programmet Design och trä-
teknik  har sett färre sökande 
medan ett annat unikt program, 
trädgårdsmästarprogrammet i 
Wij i Ockelbo tillhör glädjeäm-
nena.

Genrellt läGre tryck

generellt sett är söktrycket läg-
re än tidigare och vissa program 
får stryka på foten. Dit hör Pro-

grammet för kultur och kommu-
nikation som kommer att fasas 
ut och ersättas med ett program 
som mer bygger på vad som i 
dag krävs för att få arbete inom 
mediebranschen.

Sjuksköterskeprogrammet 
visar på ett stadigt intresse från 
studenterna trots svårigheter att 
finna praktikplatser.

Sociala omsorgsprogrammet 
kommer att göras om till ett 
socialarbetarprogram. Rektor 
leif Svensson säger att man har 
goda förhoppningar om att få 
examensrätt för socionomer.

Fastighetsmäklarprogram-
met, liksom kreativ program-
mering unikt för Högskolan 
i gävle, kommer även det att 
göras om med inriktning mot 
ett bredare område, fastighets-
ekonomi.  

uppdragsutbildningarna 
hamnar inte på plussidan.

– Det går hyfsat, säger ordfö-
rande lars erik ericsson, men 
vi är inte nöjda. 

en möjlig orsak är att dessa 
utbildningar ofta beställs av 
landstinget. Vid ett pressat eko-
nomiskt läge för dem påverkas 
även det ekonomiska utrymmet 
för utbildning. 

– Men orsakerna är ännu 
inte analyserade, betonar leif 
Svensson. 

(Se även föregående sida.)

kvalitetSarbetet Gott 

Det kontinuerliga kvalitetar-
betet vid Hig har visat gott 
resultat. Ett undantag finns och 
är att studenternas deltagande i 
nämndarbetet kan vara bättre.

– Vi försöker att hitta moröt-
ter men det är inte helt lätt, sä-
ger leif Svensson.

Ove Wall

Att ha studentnära tjänster 
nära studenterna blev möjligt 
när det nya bilblioteket fri-
gjorde sina gamla lokaler. 

Studentreceptionen/växeln var 
först på plats i markplanet, så 
centralt det kan bli precis i hjär-
tat av campus. utrymmena har 
ökat flerfalt. Från att två perso-
ner ha inneburit trängsel som 
det  var i gamla utrymmet, kan 
nu även studievägledare och an-
dra funktioner ledigt samsas om 
utrymmet.

Växelns utrymme har även 
det utökats flerfaldigt och till 
stor glädje för personalen fått 
fönster ut mot gården i stället 
som tidigare in i en livligt trafi-
kerad korridor.

Den gamla receptionen kom-
mer att tas över av it-supporten 
som därmed också kommer när-
mare sin målgrupp.

Luft, ljus och utrymme – allt skiljer sig från det tidigare utrymmet som 
logerade telefonväxeln och studentreceptionen. Bibliotekets gamla ut-
smyckning, livräddningsbåten, ser i dag lite malplacerad ut. Bilden kanske 
ändras om och när det tänka caféet finns på plats. Förhandlingar med 
Campusrestauranger förs. En trappa upp finns övriga studentnära funktio-
ner, till exempel studievägledning och examinationsavdelningen.

för:
– Det beror nog på att vi har 

utbildningsplatser och de har 
intresset för att läsa. Vi har haft 
samarbetsavtal med guizou 
university i sex år så man kan 
säga att gången redan är krat-
tad.

Det finns även rena student- 
och lärarutbyten med kina. Den 
�8 september besöktes Hig av 
en trettonhövdad delegation på 
såväl provinsnivå som universi-
tetsnivå för att bland annat dis-
kutera utökat samarbete inom 
forskning.

Den kinesiska delegationen ville diskutera ett utökat samarbete med Gävle 
och HiG, på såväl universitets- som provinsnivå, bland annat om forskning. 
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Mia Björk:

avlönad praktik och realistiska arbetsuppgifter 
vid Co-op-utbildning i amerikanska evanstone
Fyra dagar i april fick jag möj-
lighet att besöka Robert R. 
McCormick School of Engi-
nering and Applied Science 
vid Northwestern University, 
Illinois. Besöket gällde Co-op 
utbildning i USA. Universitet 
ligger vid Michigan i Evanston 
4 mil norr om Chicago. 

McCormick School of engine-
ering är känd för att på 30-talet 
ha utarbetat en projektbaserad 
ingenjörsutbildning enligt Co-
op modellen (Cooperative edu-
cation). konceptet innebär ett 
organiserat samarbete mellan 
näringsliv och universitet inom 
ingenjörsutbildningen. 

Med på studieresan fanns ett 
tiotal representanter för olika 
ingenjörsutbildningar i Sverige. 
De tillhör Samverkansgruppen 
för Högskoleingenjörsutbild-
ningen, ett nätverk som sedan 
80-talet har anordnat ett flertal 
seminarier och studiebesök i 
och utanför Sverige. Nu gick 
turen till uSa.

PedaGoGiSkt exPeriment

Våra värdar i evanston hade 
satt samman ett innehållsrikt 
program, där vi fick träffa ut-
bildningsföreträdare, prefekter, 
lärare och studenter samt repre-
sentanter för samarbetspartners 
inom näringslivet. Studiebe-
sök ordnades, till exempel till 
byggarbetsplatsen för trumpet 
tower, ett 90-våningskomplex i 
hjärtat av Chicago. Den största 
utmaningen var, enligt ansvarig 
byggchef, att i denna blåsiga 
stad under vinterhalvåret klara 
klimatet på höjder över 60:e vå-
ningen.  

På �930-talet skänkte indu-
strimagnaten Walter P Murphy 
36 miljoner dollar till Northwes-
tern university i syfte att ge-
nomföra ett pedagogiskt experi-
ment ”Cooperative engineering 
education”. Med hjälp av Dr 
Herman Schneider, the ”Father 
of Cooperative education”, 

skulle en ny typ av ingenjörs-
utbildning skapas, där praktik 
varvades med teoretiska studier. 
teoretiska frågor skulle relateras 
till praktiska exempel, som i sin 
tur skulle kunna utveckla teorin. 
undervisningen skulle bedrivas 
som en blandning av individu-
ella övningar och grupparbeten 
i projektform. 

För studenter vid McCor-
micks Co-op-program ingår 
minst �2 månaders (eller fyra 
”quarters”) avlönad praktik 
inom ett och samma företag, vil-
ket gör det möjligt att få realis-
tiska och genomförbara arbets-
uppgifter. tiden för Co-op kan 
förlängas med sex månader.

Inom Co-op-programmen 
förlängs den fyraåriga ingen-
jörsutbildningen med crika ett 
år. universitetsutbildningen i 
uSa räknar med fyra terminer 
(quarters) per läsår, varav den 
fjärde är på sommaren. Co-op 
programmen har således för-
längts med tre quarters för att 
klara praktiken.

Denna praktik är ytters välor-
ganiserad. under sin första tid 

vid McCormick får studenten 
hjälp med att själv söka efter en 
lämplig praktikplats som passar 
hans eller hennes intressen och 
utbildningens inriktning. Stor 
vikt läggs vid formell hantering 
av ansökan. Som hur man for-
mulerar sig i ansökningsbrev, 
vem man vänder sig till, eller 
hur man bör uppföra sig vid en 
anställningsintervju med mera. 
allt för att göra det så realistiskt 
som möjligt. När praktikplatsen 
är godkänd av alla parter ut-
formas arbetsuppgiften så att 
studenten ges möjlighet att suc-
cessivt utvecklas, det vill säga 
uppgiften bör med tiden bli svå-
rare och svårare allt eftersom 
studentens färdigheter ökar.  

FöretaGen tillGodo

genom att göra studenternas 
uppgifter så verklighetsanknut-
na som möjligt hoppas man få 
fram ingenjörer som snabbt kan 
sättas in i produktionen, samti-
digt som akademiska kunskaper 
och forskningsresultat bättre 
kan komma företagen tillgodo. 
Som besökare var det svårt att 
på så kort tid få klart för sig 
vilka nackdelar denna modell 
kan ha. gissningsvis uppstår 
problem när studenter och ar-
betsgivare inte drar jämt, eller 
när företagen inte ställer upp 
med tillräckligt meningsfulla 
arbetsuppgifter som passar un-
dervisningens syften. 

Inom utbildningen satsas 
stort på presentations- och kom-
munikationsteknik. Detta fram-
hölls som särskilt betydelsefullt 
i projekt där man samarbetar 
med riktiga uppdragsgivare. 
IDea – Institute for Design & 
engineering applications  –
samarbetar med the Rehabilita-
tion Institute of Chicago. Redan 
första året tilldelas studenter en 
”riktig” klient vars specifika re-
habiliteringsproblem de skulle 
lösa under 10 veckor. De fick 
jobba med hela processen från 
design till tillverkning av ett 

konkret hjälpmedel. Vi förevi-
sades ett exempel på en sådan 
produkt: ett skrivhjälpmedel till 
en patient som saknade rörlig-
het i handen. Hjälpmedlet var 
så utformat att det passade likt 
ett ”hålfotsinlägg” i handkupan, 
så att patienten med detta inlägg 
kunde skriva med armen. Därtill 
var ”inlägget” lätt att tillverka.

vacker PortFolio

alla studenter har tillgång till 
datorer och en stor del av un-
dervisningsmaterialet ligger 
on-line. Inte minst viktigt är 
detta när det gäller längre pro-
jekt som kunde ta ett till ett och 
ett halvt år att genomföra. Olika 
studentgrupper jobbar då med 
samma projekt fast i olika faser 
av processen. Det gäller att över-
föra information om arbetet till 
nästa arbetsgrupp. När ett pass 
är avslutat överförs projektet till 
nästa grupp, som i sin tur förde 
det vidare till nästa grupp efter 
tio veckors arbete. Så fortgår 
det tills arbetet är slutfört. Stu-
denterna lär sig att hoppa in i en 
pågående arbetsprocess och ge-
nomföra delar av denna process. 
De vinnlägger sig om att göra ett 
så bra jobb som möjligt under 
den tid de är med i projektet. I 
slutet av utbildningen ställer de 
samman en vacker portfolio med 
bilder från de bästa delprojekten 
som de har deltagit i.

Nyckeln till Co-op-utbild-
ningens utveckling är kontinuer-
liga utvärderingar: ”assessment 
of Student learning Outcomes 
in the Co-op Workplace”. Såväl 
företag som student får utvärdera 
varandra. Studenten utvärderar 
uppgiftens meningsfullhet och 
handledningens kvalitet. Före-
taget bedömer studentens upp-
nådda färdigheter och förmåga 
till självständigt tänkande. På 
så sätt utvärderas även utbild-
ningens kvalitet. Ständig åter-
koppling mellan olika parters 
erfarenheter tycks vara navet i 
denna pedagogik. 

en betydelsefull framgångs-
faktor är de duktiga och moti-
verade studenterna. De måste 
nämligen ha både begåvning och 
pengar för att komma in på sko-
lan. I runda tal kostar utbildning-
en studenten 450 000 svenska 
kronor. Några finansierar detta 
genom stipendier. andra måste 
lönearbeta under terminerna för 
att klara avgifterna. universitet 
finansierar sin verksamhet ge-
nom avgifter och donationer. 

Nortwestern university satsar 
mycket på alumnverksamhet. 
evenemang med tidigare stu-
denter hålls årligen och det är 
ofta genom kontakter med tidi-
gare Northwesternstudenter som 
nya praktikplatser tas fram.    

ForSkninGen viktiG

Förutom praktikens förträfflig-
het framhölls forskningens bety-
delse. Vid en kort rundvandring 
i laboratoriet för materialteknik 
visades forskning på nobel-
pristagarnivå. Med hjälp av 
avancerad teknik kan metallers 
strukturer på nanonivå visuali-
seras. Möjligheten att ta fram 
”sprängtåliga” metaller röner 
stort intresse bland sponsorer, 
särskilt efter terroristattacken �� 
september. Studenter på lägre 
nivåer får möjlighet att arbeta i 
projekt tillsammans med seniora 
studenter och forskare. Även här 
förespråkas en blandning mellan 
praktik och teori. entusiastiska 
studenter berättade hur de till-
bringade större delen av dygnet 
framför sina elektronmikroskåp. 
”Jag träffar familjen några tim-
mar på kvällen innan jag börjar 
nattpasset” förklarade en lycklig 
småbarnspappa. Man får hoppas 
att inte båda föräldrarna sam-
tidigt har sådana arbetsvillkor. 
Samtidigt visade skolan upp ett 
handlingsprogram för genus- 
och mångfaldsfrågor. Rekryte-
ringsåtgärder riktas mot såväl 
kvinnor som minoritetsgrupper. 
Och vi fick självfallet träffa duk-
tiga kvinnliga lärare och studen-
ter från olika minoritetsgrupper.  
Den gemensamma faktorn för 

utbildningens framgång verkar 
vara hårt arbete, konkurrens-
medvetenhet och en väl sam-
manhållen idé om hur arbetet 
ska bedrivas, det som de kallade 
för sin gemensamma ”vision”. 
Om detta går att överföra till 
svenska högskolor är en annan 
fråga. För mig var det i alla fall 
intressant att ta del av en annan 
studiekultur.

Lugn och ro – svensk cancerstrategi
Hur vi hanterar en cancerdiag-
nos varierar från människa till 
människa. Men det finns även 
kulturella skillnader. Därför är 
forskning i USA kring ämnet 
inte överförbar till svenska för-
hållanden. Detta har docen-
ten vid HiG Fereshteh Ahmadi 
rått bot på. I boken Culture, 
religion and spirituality in co-
ping – The example of cancer 
patients in Sweden, redogör 
hon för skillnaderna utifrån 51 
djupintervjuer.

att får besked om att man drab-
bats av cancer är en chockartad 
upplevelse som kan förändra 
hela livet. Det kan hända på 
bara en dag eller ännu kortare 
tid, maten slutar smaka, livet 
mister sin mening, man gläds 
inte åt något. Särskilt det exis-
tentiella behovet blir mer inten-
sifierat och aktuellt. 

Det senare har Fereshteh ah-
madi fokuserat på i sin studie av 
5� personer som fått diagnosen 
cancer.

ber inte om mirakler

För att hantera situationen krävs 
en strategi. Fereshteh har vaskat 
fram tre olika sådana i djupinter-
vjuer av 5� personer som varit 
från �8 år och uppåt, från södra 
Sverige till norra, och bland an-
nat funnit kulturens betydelse i 

valet av strategi för att hantera 
situationen.

– en intressant skillnad som 
jag fann bland religiösa patien-
ter, var att den cancersjuk ameri-
kanaren ber till gud om mirakel 

medan den svenska ber om att få 
hjälp att själv lösa sina problem.
Det ligger djupt i svensken att 
klara av saker på egen hand, att 
ingen annan, inte ens gud, har 
ansvar för ens eget liv.

blommar uPP På nytt

kraften hämtas i Sverige främst 
från musik, natur och inre liv 
såsom meditation. Strategierna 
skiljer sig mindre mellan könen 
än mellan åldrarna.

Religiositeten förekommer 
mest hos de äldre patienterna.

– Det beror antagligen på att 
religionen hade en naturligare 
plats i vardagen när de växte 
upp. Det är inte så att männis-
kor blir religiösa när de drab-
bas av sjukdomen. Det är heller 
inte fråga om kyrkobesök eller 
rituell aktivitet, utan om en inre 
andlighet som blommar ut.

Yngre patienter kan i stäl-
let fördjupa aktiviteten i new 
age, meditation eller naturen. 
Dessa kan uppleva sig som "ett 
med alltet". Musik använder sig 
framför allt de yngre av.

Fereshteh, som kommer från 
Iran, tycker sig ha funnit att 

ensamhet för oss svenska är be-
tydligt viktigare och mer posi-
tivt än i andra länder.

– "att vara i fred" är ett ty-
piskt svenskt uttryck och en 
sammansättning som "lugn och 
ro" knappast hittas i många län-
der. Det verkar som att ensam-
het ger en andlig känsla som 
kan användas som strategi.

Ytterligare något intressant 
Fereshteh funnit är de "vinster" 
sjukdomen kan föra med sig.

– en del ändrar hela sin livs-
syn och gör det som de inte tidi-
gare klarat av, man kanske skil-
jer sig, börjar att resa, känner 
tidigare dolda smaker i maten, 
man älskar innerligare och tar 
till vara allt. lycklig den som 
botas helt, har lärt sig sitt nya 
liv och inte glömmer det.

bättre FörStåelSe

I studien, som pågått i fyra år, 
och finansierats av Forsknings-
rådet för miljö, areella näringar 
och samhällsbyggande, FaS, 
har �4 personer ingått som tror 
på en personlig gud, 27 som 
inte gör det men som tror på 
någon andlig kraft samt �0 per-
soner som varken tror på någon 
personlig gud eller någon and-
lig kraft.

– Sverige är ett sekulariserat 
land, religionen har inte någon 
stor roll i många svenskars var-
dagsliv. Däremot finns en stark 
tendens till andlighet. Detta har 
inte hälso- och sjukvården tagit 
mycket hänsyn till.

Resultatet av studien kan, 
menar Fereshteh, användas för 
att bättre förstå de krisdrabbade 
personernas existentiella behov 
och hur andliga copingstrategier 
kan hjälpa även de ickereligiösa 
patienterna.

– Detta resultat är då viktigt 
för läkare och vårdpersonal som 
arbetar med de personer som li-
der av en så allvalig sjukdom 
som cancer. Boken vänder sig 
också till patienterna själv och 
deras anhöriga.

mIa Björk

Lektor i Bebyggelsekvalitet och 
företrädare för Avdelningen för 

byggnadskvalitet Ove Wall

Fereshteh Ahmadi

Mia Björk berättar om studiebesö-
ket i USA.
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Det finns varierande upp-
fattningar om religionsveten-
skap. Vi har kurser som heter 
New Age A och Shamanism 
A. De här kurserna handlar 
om New Age och shamanism 
som fenomen i vår omvärld, 
de är inte kurser i New Age el-
ler shamanism. Det görs inga 
New Age- eller shamanism-
övningar inom ramen för dem; 
man blir inte shaman genom 
att läsa religionsvetenskap 
vid Högskolan i Gävle. 

Vi har inte kurser som 
heter kristen teologi 
eller Islamsk teologi. 

Sedan 50-60-talet gör man i 
Sverige, och även internatio-
nellt en skillnad mellan teologi 
och religionsvetenskap. teo-
login tar sin utgångspunkt i en 
bestämd trosuppfattning; religi-
onsvetenskapen försöker stude-
ra religionen som ett mänskligt 
fenomen med de vetenskapliga 
medel som finns. 

Det är det sistnämnda tillvä-
gagångssättet som kännetecknar 
religionsvetenskapliga studier i 
gävle. 

Att det finns varierande upp-
fattningar om religionsveten-
skapen kan bero på psykologis-
ka, sociala och/eller kulturella 
faktorer. I sin kulturkritik talar 
Nietzsche om prästen. ”Prästen” 
ett mentalt fenomen där man 
(oftast män) upprätthåller en 
absolut tro på någon ideologi, 
må det vara i vetenskap, konst, 
politik eller i religion. Prästen 
är väktaren av ”det allmänt ac-
cepterade”, upprätthållaren av 
ordningen. Den som gör sig till 
präst, identifierar sig själv med 
ett förklaringssystem och dö-
mer andras arbeten och person 
utifrån det.”

I slutet av 70-talet kom jag 
från Finland till uppsala för 
att läsa teologi på teologis-

ka institutionen. Jag visste inte 
mycket om institutionen, först 

senare uppdagades det att insti-
tutionen hade en religionsveten-
skaplig profil. Det första tecknet 
(på den här sidan av Bottenvi-
ken) på det obehag några kan 
känna mot religionen fick jag 
på dansgolvet på Norrlands na-
tion. Flickan jag dansade med 
frågade vad jag läste, när hon 
fick höra det, gick hon utan att 
säga ett ord och lämnade mig 
ensam på dansgolvet. Det kan 
finnas många skäl varför dans-
partnern går, det sägs saker på 
dansgolvet som inte har med re-
ligionsvetenskap att göra, men 
jag antog att hon ville frigöra 
sig från sin bakgrund, religion/
teologi/religionsvetenskap kom 
för nära. 

att det finns varierande 
uppfattningar om re-
ligionsvetenskap kan 

bero på det psykologiska läge 
någon befinner sig i. Religions-
psykologin gör en distinktion 
mellan oreflekterad religiositet 
och integrerad religiositet. Inte 
så att den ena är bättre än den 
andra, utan så att individen i in-
tegrerad religiositet kan göra en 
distinktion mellan föreställning 
(som mental bild eller idé) och 
det föreställda (objektet för fö-
reställningen). 

Det är inte så att reflekterad 
religiositet ger individen en 
upphöjd position i förhållande 
till andra, utan tvärtom, den ger 
en ödmjuk och förhoppningsvis 
sund inställning i förhållande 
till livet. Blir jag upprörd över 
någonting, när jag tänker på 
det, då finns föremålet för min 
upprördhet i min föreställnings-
värld, inte nödvändigtvis i den 
”yttre” världen. 

För min del kan jag säga att 
den distinktionen gjorde jag 
inte, jag blev ledsen för hennes 
reaktion, fick en projektiv iden-
tifikation skulle psykologerna 
säga. Jag var i början av den 
pedagogiska resa som tvingade 
mig att fundera över hur jag och 

andra ser på religion, religions-
vetenskap och teologi.

Det viktigaste på 70-talet 
var metoden. 70-talet 
var de kvantitativa me-

todernas tid, först på 80-talet 
började kvalitativa metoder som 
hermeneutik, 
fenomenologi 
och fenome-
nografi göra 
sig gällande 
i humaniora 
och i religi-
onsvetenskap. 
Religionsve-
tenskapen i 
dag använder 
kvantitativa, 
k v a l i t a t i v a , 
s truktural is-
tiska och kon-
struktivistiska 
metoder. 

Metodansatsen kännetecknas 
av perspektivistisk mångfald. 
Individen, samhället, världen 
kan och bör betraktas från olika 
perspektiv, ett enda perspektiv 
(exempelvis männens perspek-
tiv) ger inte någon rättvis bild 
av studieobjektet. en heltäck-
ande bild är omöjlig att uppnå, 
men mer eller mindre trovär-
diga bilder och föreställningar 
kan konstrueras om saker och 
ting. Även empiriska vetenska-
per laborerar med bilder och fö-
reställningar och striderna inom 
vetenskapen beror ofta på att 
vetenskapsmannen eller -kvin-
nan inte kan skilja mellan före-
ställning och det föreställda. 

Det finns ett psykologiskt 
och socialt upprätthållet för-
hållningssätt till vetenskapen. 
På samma sätt som det finns 
oreflekterad religiositet, finns 
det oreflekterad vetenskaplighet 
och oreflekterad moral. Michel 
Foucault till exempel, har visat 
hur bilden av den humanistiska 
goda människan blir bestäm-
mande för vissa samhällsklas-
sers moraluppfattning. Det 
konstrueras en bild av vad det 
är att vara människa och den 
bilden börjar styra över sinnen 
och beteenden.  Bilden av den 
goda människan implementeras 
i uppfostringsdirektiven och 
används som värdegrund i rätt-

telseanstalterna. 
I oreflekterad moral kan man 

inte göra någon distinktion mel-
lan föreställning och den andra 
människan; den andre inlindas 
i ens egna föreställningar. Det 
här är moralismens kärna. Men 
den andra människan är alltid 

någonting an-
nat än vad mina 
föreställningar 
säger om ho-
nom eller hen-
ne. Den andre 
bevarar alltid 
och under alla 
förhållanden sin 
alteritet, skulle 
emmanuell le-
vinas säga. 

F o u c a u l t 
frågade inte i 
första hand vad 
godhet är utan 
han frågade hur 

bilden av den goda människan 
fungerade i ett historiskt sam-
manhang. Den fungerade som 
ett maktinstrument för att sätta 
dit kvinnor, barn och män, alla 
de som av någon anledning inte 
passade in i bilden av ”den goda 
normaliteten”. Foucaults ”yt-
tersta” projekt var att skapa en 
aktiv kropp. ett steg i den rikt-
ningen är att komma till klarhet 
om hur bilder och föreställning-
ar fungerar inom oss och utan-
för oss i sociala kontexter.

Även religionsvetenska-
pen analyserar bilder 
och föreställningar. Fe-

ministteologin, representerad 
av Mary Daly, Sallie McFague 
and Ursula Riedel-Pfaefflin, 
bygger ofta på Foucault: ge-
nom att berätta sin livsberät-
telse bryter individen med den 
dominerande och förtryckande 
föreställningsvärld som ”andra” 
har lagt på en. Vad gör bilden av 
den andre med oss, hur fungerar 
den bilden i vår mentalitet? 

Bilden av den andre fungerar 
ofta som en projektiv bild: indi-
viden projicerar olika sidor av 
sig själv in i bilden eller före-
ställningen. Jag förutsätter och 
antar att jag talar om den andre, 
men jag endast visar hur jag 
uppfattar den andre. Feuerbach, 
kanske den mest kända av reli-

gionskritikerna, säger att även 
gudsbilden är en projektiv bild, 
men samtidigt säger han att reli-
gionen är en väg till självkänne-
dom: i föreställningar om änglar 
och demoner ser människan sin 
egen godhet och sin egen ond-
ska. Religionen är enligt Feu-
erbach endast det första steget 
mot självkännedom, det andra 
steget är att individen accep-
terar att det finns gott och ont 
inom honom eller henne. Han/
hon kanske slutar med att pro-
jicera sina föreställningar om 
gott och ont på andra männis-
kor, han/hon slutar att kategori-
sera människor i antingen/eller 
kategorier. 

Dagens religionsveten-
skap lyfter dessa frå-
gor från individplan 

till socialt och kulturellt plan. 
Varför definierar vissa grupper 
sig själva som genomgoda och 
andra som onda? Mark C. tay-
lor, en amerikansk senmodern 
religionsvetare, har påpekat 
att adam Smith, kapitalismens 
och nyliberalismens förgrunds-
gestalt, kom från samma kon-
text som skotska puritanister. 
utan att veta mycket om skot-
ska puritanister antar jag att de 
uppfattade sig 
själva som bättre 
än andra, renare 
och mer mora-
liskt högståen-
de. Har jag fel, 
då har jag tagit 
ett steg framåt 
på min pedago-
giska resa. 

Sveriges kan-
ske mest kända 
religionsvetare 
är Nathan Sö-
derblom. Sö-
derblom var 
global, han ansåg att religio-
nen föds i individens själsliv, 
men att den tar yttre uttryck. 
Religionsvetenskapen studerar 
dessa yttre uttryck. kulturerna 
är inte främmande för varan-
dra, de är uttryck för mänsklig 
aktivitet. Söderblom instämde 
i Schleiermachers påstående 
(Schleiermacher var upphovs-
mannen bakom modern religi-
onsvetenskap) att människan är 

en universell varelse, i princip 
kan hon delta i alla mänskliga 
kulturyttringar. 

Både Söderblom och Schlei-
ermacher kan sägas vara uni-
versella hermeneutiker. Dagens 
radikala hermeneutiker säger att 
våra egna kulturellt bestämda 
förståelsemönster ger ramarna 
för förståelsen av världen. Vår 
egen förförståelse, färgad av 
psykologiska, sociala och kul-
turella mönster, sätter gränser 
för det vi kan förstå. anser man 
att en form av religiositet är 
märklig, kan det bero på att ens 
egen kultur inte tillhandahåller 
medel för att förstå denna kul-
turyttring. kulturmöten från det 
radikalt hermeneutiska perspek-
tivet innebär att vi endast kan få 
en fördjupad kunskap om oss 
själva och vår kultur utan att 
någonsin förstå den andre och 
hans/hennes kultur på uttöm-
mande sätt. 

ett nutida studieobjekt för 
religionsvetenskapen är att stu-
dera de förståelsemönster som 
människor under olika tider och 
i olika kulturella sammanhang 
gör bruk av. Det ingår en struk-
turalistisk ansats i religionsve-
tenskapen. aristoteles säger att 
materia överallt är informerad, 

s t rukturerad, 
den känneteck-
nas av någon 
ordning, oavsett 
hur liten. 

D e t s a m m a 
säger radikala 
hermeneutiker 
om människan: 
m ä n n i s k a n s 
sinne är redan 
”informerat” av 
hennes förståel-
semönster eller 
förförståelse. 
Religionsfilo-

sofin, som är mitt ämne, stude-
rar dessa mönster och strukturer 
och den försöker belysa deras 
roll och funktion i olika histo-
riska kontexter. Det hur man ser 
på religion, vetenskap, konst 
och politik är ofta beroende av 
den förförståelsestruktur man 
bär med sig, någon annan kan-
ske förstår vad religion, veten-

Genom att be-
rätta sin livsbe-
rättelse bryter 
individen med 
den domine-

rande och för-
tryckande före-
ställningsvärld 

som ”andra” 
har lagt på en.

Anser man att 
en form av re-
ligiositet är 

märklig, kan det 
bero på att ens 
egen kultur inte 
tillhandahåller 
medel för att 
förstå denna 
kulturyttring.

Forts. nästa sida.

Denna essä inleder vad som förhoppnings-
vis blir en lång tradition, att släppa på den 
strikta formen och leka med tanken i något 
ämne man finner angeläget, underhållande 
eller kanske bara bildande. 
Vill du själv medverka? Ring eller skriv!

Jari Ristiniemi:

EN PEDAGOGISK RESA
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Klubbat
i nämnden

FredrIka nOrdahl WestIn, sekr 

 

Kom med i personalföreningen!

50 kr/år

Vi ger kurser, har pubkvällar, utflykter, fester och 
andra aktiviteter. aktuellt nu är bland annat ny-
börjarkurs i gammeldans med Rillen (start �9/9) 
och bowling på libanesisk restaurang 27/�0.

Vad vill du att vi ska göra? tipsa styrelsen på 
persforen@hig.se.

all info på hemsidan http://intranet.hig.se/aa/it/

Samverkansutmärkelsen 2006
– Kontakttorget efterlyser kandidater

Det är återigen dags för er lärare att fundera över 
era insatser inom samverkan. För sjätte gången 
utlyser Kontaktrådet samverkansutmärkelsen som 
utgörs av ett arbetsstipendium på 50 000 kronor. 
Har du som lärare gjort särskilt goda eller nyska-
pande insatser för att utveckla samverkan i grund-
utbildning eller i forskning under 2005-2006, ja då 
kan stipendiet bli ditt.
Förra året gick utmärkelsen till Erika Engvall, John 
Hagén och Per-Arne Wikström vid E-institutionen 
för utvecklingen av NU! (Näringslivsintegrerad ut-
bildning).
Du kan anmäla dig själv eller bli nominerad till pri-
set. Sista dag för detta är 2006-11-01.
För mer information gå in på www.hig.se/web/na-
ringsliv.html

Har du fler frågor och funderingar kan du kontakta 
Anders Berggren tel 026-64 89 07 eller Maria Åstrand 
Swenneke tel 026-64 85 35 på Kontakttorget.

Välkommen till seminarium  
om kluster och innovationer!

Det andra seminariet i vår 
serie som berör entrepre-
nörskap och tillväxt. 

Denna gång koncentrerar 
vi oss på kluster och inno-
vationer som utvecklings-
motorer. Vi får en inblick 
i vad klusterbegreppet står 

för och betydelsen av klus-
ter och innovationer för 
tillväxten i vår region och 
andra i Sverige och Finland. 
Bakom seminariet står Hög-
skolan i gävle tillsammans 
med tillväxt gävleborg och 
länsstyrelsen gävleborg. 

För fullständigt program gå in på:  
www.hig.se//rk/kt/kalendarium.html

lokal: Sal 99:�32 hus Freja.
tid: 08.30-�2.00 

anmälan senast 25/9 till ewa Mattson, länsstyrelsen gävle-
borg, tel 026-�7 �3 38 eller e-post: em@lst.se. Seminariet är 

avgiftsfritt – anmälan är bindande. 

skap, konst och politik är på ett 
helt annat sätt än vad jag gör.  

efter avslutade studier 
gjorde jag militärtjänst 
i Finland i Nylands bri-

gad. efter att ha läst teologi i 
uppsala blev jag bevärings-
pastor med uppgift att hålla 
etikföreläsningar för rekryter 
och jultal för översten och den 
övriga staben. Jag fick rådet: 
ni håller ert tal och går efter 
att ha druckit ert kaffe. Vad jag 
kommer ihåg så pratade jag om 
ledningens ansvar (hoppas inte 
om operativt ansvar!). Man blir 
snabbt socialiserad i ”ni”, ”herr 
korpral”, ”herr överste”, så att 
första mötet tillbaka i uppsala 
med den dåvarande ärkebisko-
pen blev mindre lyckat: ”herr 
ärkebiskop får jag tilltala…” 
Han, kanske med rätta, blev 
rasande (också en del av min 
pedagogiska resa). 

Någon kanske undrar vad 
denna berättelse har här att 
göra, men den kan tas som ett 
exempel på förståelseperspekti-
vet: man blickar bakåt och söker 
orsaker till nutida förhållanden 
(att man kanske inte känner sig 
tillfreds med ärkebiskoparna) i 
det förflutna. 

en viktig diskussion i dagens 
religionsvetenskap förs om 
grundläggande förståelseper-
spektiv. Är det inte så att histo-
rien och mänskliga fenomen har 
tre tidsaspekter: det förflutna, 
nutiden och framtiden? Det kan-
ske är så att framtiden förklarar 
det som händer och sker nu? De 
viktigaste orsakerna till mänsk-
liga fenomen ligger kanske i 
framtiden, inte i det förflutna, 
någonting håller på att bli till, 
förändras... 

efter militärtjänsten gjor-
de jag en avhandling om 
en tysk-amerikansk kul-

turteolog, Paul tillich. en av 
hans grundtankar var att religi-
on och kultur är korrelerade fe-
nomen och att man i tolkningen 
av religionen och kulturen bör 
använda korrelationsmetoden. 
Den går ut på att människor un-
der olika tider och i olika sam-
manhang ställer olika frågor 
och har olika uppfattningar om 
sig själva, relationen till andra, 

naturen, om gud och gudar. 

exempelvis Nya testamentet 
är ett dokument som innehåller 
frågor och svar som var gällande 
cirka 2000 år tillbaka i tiden. De 
svaren kan inte användas som 
sådana i dagens situation. Den 
ena sidan av korrelationsmeto-
den är människans situation här 
och nu: de frågor, tankar och 
idéer hon har om sig själv, an-
dra människor, samhället/-en, 
och om universum. Den andra 
sidan är det som religionerna 
säger om människans situation. 
Religionernas svar och påstå-
enden måste omtolkas så att de 
svarar mot de frågor människor 
ställer i dag. 

Det är inte så att religi-
onsvetaren har de rätta 
svaren, utan även han 

eller hon ställer frågor och efter 
bästa förmåga söker han/hon 
svar på dem i den situation som 
råder. "Analysera det befintliga 
och namnge det möjliga " sam-
manfattar den konstruktivistiska 
ansatsen, må vi använda tillichs 
korrelationsmetod, Foucaults 
konstruktivism eller feminist-
teologins kritiskt konstruktiva 

ansats. Denna konstruktivism 
är en väsentlig del av religions-
vetenskapen i gävle.

Studierna av religionsve-
tenskap leder förhopp-
ningsvis till självkänne-

dom, medvetenhet och insikt 
om hur bilder och föreställ-
ningar fungerar inom och ut-
anför oss människor. Idéer och 
tankar som människor uttrycker 
om sig själv, samhället, politik 
och religion är föreställningar, 
mentala fenomen. en intressant 
frågeställning, som inte enbart 
berör religionsvetenskapen är 
frågan om gränsen mellan men-
tala fenomen och det som finns 
utanför människans mentalitet. 

De senmoderna svarar att 
det finns en värld bortom män-
niskans mentala konstruktioner 
och vi kan ha kunskap om den 
världen, Immanuel kant hade 
fel! Den pedagogiska resan från 
modernitet till senmodernitet är 
kanske att gå från ”allt är bilder 
och föreställningar” till ”allt är 
inte bilder”.

återkommer i nästa nummer av HA

jarI rIstInIemI 
UnIversItetslektOr  

I relIgIOnsvetenskap

Missa inte en dag om  
jämställdhet och etnicitet

 
"Min bakgrund Din framtid!

1 nov kl. 9.00 – 17.00
i Valhall

Föreläsare: 
Nalin Pekgul, Mona Elisasson, Irene 

Molina, Gunilla Eklöf och
Ahmet Benhur.

ANMÄLAN: till maria.noren@jamrum.nu 
eller fax 026-122909

Kalendarium för  
september-oktober

29/9, �0-�6, Samver-
kankontoret, Sandviken. 
"PUX samverkansråd" 
6/10, 09-�0, CFl, Söder-
hamn "Förskolans/skolans 
roll i lärarutbildningen"
12/10, kl. 9.30-�2.40, 
33:203
arbetsmarknadsdag. te-
mat är "Skapa din egen 
arbetsmarknad!" Bland 
andra kommer Tomas 
Lundberg från aMe och 
ger en prognos om arbets-
marknaden i länet, före 
detta studenter som skapat 
sin egen arbetsmarknad 
och vad sysslar egentligen 
en karriärcoach med?
13/10, kl. �0-�2, 5�:322
anders kjellbergs "Högre 
seminarium". att höra, 
förstå och minnas vad som 
sägs: Rumsakustik och in-
lärning.
16/10, kl. �5-�6, �3:302
Seminarium i elektronik. 
Christian Fager, Chal-
mers. en översikt om 
morgondagens "switchade 
förstärkare" för radiofrek-
venstillämpningar. På eng-
elska.
18/10, kl. �3.30-�7.00, 
33:202
Seminarium om eu:s 7:de 
ramprogram för forskning. 
Vid tillfället informeras 
även om två andra europe-
iska program för forskning 
och utveckling, euReka 
och COSt.
26/10, kl. 09-�6, ItB, 
Brynäs
ItB/Brynäs står som värd 
för Swesiaqs höstmöte och 
heldagsseminarium om 
byggnaders inomhusmiljö.
Södra Sjötullsgatan 3.
26/10, kl. �3-�5, 3�:329
Informationsmöte, erfaren-
hetsutbyte från Linnaeus-
Palme vid HiG
31/10 09-�6, gävle
"SVIT.06 -  Nationell och 
regonal konferens om ska-
pande och lärande med 

forts. nästa spalt

stöd av medier och IT i 
skolan".
16/11, kl. �2.00, läns-
museet. 
gemensam konstlunch på 
länsmuseet gävleborg. 
utställningen "Modärna 
tider".
30/10–1/11. P- och N-
institutionerna medverkar 

på Skolforum i Älvsjö. 
Monter C�9:�9.

HiG deltar vid följande ut-
bildningsmässor i novem-
ber: kunskap och Framtid 
i göteborg 9-��/��, utbild-
ning och framtid i örebro 
�6/��, SaCO studentmässa 
i Stockholm 23-24/��.
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HA för 16 år sedan

... fick Högskolan i gäv-
le/Sandviken en efterlängtad 
egen restaurang. Den ersatte 
det gamla studentcaféet, 
kallat Nyfiket, och öppna-
des � oktober och betjänade 
250 lunchgäster per dag om 
man även tog studentkårens 
källarlokaler i anspråk.

I samma nummer, 3-
�990, meddelas att gävle 
joggar jorden runt genom-
förts och att cirka 45 procent 
av högskolans personal del-

tagit. Det gav en tiondeplats 
bland företagen. 

Curt Åberg var flitig skri-
bent i Högaktuellt. Här tog 
han sig friheten att bilda 
läsaren om kartan och verk-
ligheten i en lång och välfor-
mulerad artikel.

Mer bildning bjöd Lars-
Torsten Eriksson på när 
han går på djupet med inne-
börden i begreppet mark-
nadsorientering.

Fredrik kan rädda liv
Fredrik Hellström, forskare 
vid HiG:s Belastningsskade-
centrum i Umeå, deltog nyli-
gen i SM i Första hjälpen som 
avgjordes i Uppsala. Hans lag 
tog slutligen andraplatsen i 
tävlingen.

Fredrik har sedan nio år tillbaka 
engagerat sig i Röda korsets 
förstahjälpengrupper. Nionde 

september deltog hans sexhöv-
dade lag framgångsrikt i SM i 
Första hjälpen i uppsala. av 
femton lag hamnade umeålaget 
på andra plats, endast sex poäng 
efter vinnarlaget. Maximalt an-
tal poäng var � �00.

tävlingen bestod av tio sta-
tioner med iscensatta olyckor. 
Det gällde för laget att sköta 
situationerna på bästa möjliga 
sätt, hjälpa de utsatta männis-
korna på en så bra tid som möj-
ligt.

Fredrik brukar engageras till 
bland annat stadsfester och stör-
re tävlingar för att vid olyckor 
ge första hjälpen i väntan på 
professionell hjälp.

nanna BjörnssOn 
praktIkant

Fredrik Hellström tar tillsammans 
med My Sjödal hand om en "med-
vetslös" person vid SM i Uppsala. 
Foto: Roine Edmundsson.

Ny licentiat

Den �5 september 2006 godkän-
des Susanne Stjernström, dokto-
rand på Industriell ekonomi vid 
Hig, på sin licentiatavhandling 
"knowledge creation in colla-
borative product development" 
vid linköpings universitet. 

Avhandlingsdags

Den �9 december 
försvarar Mandar 
Dabhilkar, dokto-
rand vid Industri-
ell ekonomi vid 
Hig, sin doktors-
avhandling "ac-
ting creatively for enhanced per-
formance: Challenges for Swe-
dish manufacturers in an age of 
outsourcing". Disputationen äger 
rum på ktH och sker inom ramen 
för ktH:s forskarskola vid Hig 
med prof.essor lars Bengtssson 
Hig och professor. Jan Forslin 
ktH som handledare.

På bilden flankeras Susanne till 
vänster av handledarna profes-
sor Staffan Brege och Dr. Anna 
Öhrvall och till höger av hand-
ledare professor Lars Bengtsson 
Högskolan i Gävle samt opponent 
professor Mats Jackson, Mälarda-
lens högskola.

Personalföreningen 

inbjuder sina medlemmar till 
en helkväll på King Strike Pin, 
libanesisk restaurang i Sätra,
fredag 27 oktober 2006, kl 
18.30.

För 170 kr (ordinarie pris 
320 kr) får du bowling, 1 
runda minigolf, curling, 
varmrätt (åtta små rätter), 
kaffe, desssert.

Betalning sker som vanligt 
via löneavdrag. Det enda 
som tillkommer är dryck, 
som du betalar själv på 
plats.

Anmälan senast torsdag 12 
oktober till Fredrika Nordahl 
Westin, mejl fnn@hig.se

Doktorander !

tillförordnade studieerek-
tor för forskarutbildningen, 
professor Marcello Ferrada-
Noli, inbjuder samtliga dok-
torander vid Hig till höst-
terminens första lunchträff. 

träffen är särskilt angelä-
gen eftersom Ferrada-Noli 
tillsammnas med kårvi-
cerodförande skall presente-
ra förlaget att vid Hig bilda 
en doktorandförening.

Detta sker i VIP-rummet 
i Campusrestaurangen, 
den �0 oktober kl. �2.00.

Välkomna!

Jo tack...
som vanligt går det väldigt bra 
att skicka artikeltips, debattar-
tiklar och annat till redaktionen 
under adress owl@hig.se.

Socionom – sociolog
fysionom – fysiolog
astronom – astrolog


