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Högaktuellt
lärarutbildning 
under hundra år      
Det började i Hagaström �905. Fil kand 
Justus B. Wockatz lät för egna pengar 
uppföra Sveriges första Mindre folksko-
leseminarium.

Sid. 6-7

Vart tar upp- 
dragen vägen?
uppdragsutbildningarna har blivit färre 
vid Hig. Nu ska det tas reda på vad det 
beror på. uppdragen är ett bra sätt för in-
stitutionerna att förbättra ekonomin.

 
Sid. 4-5

Om att välja
Friheten att välja finns som princip, men 
begränsas av en sträng praktik som inne-
håller sociala, ekonomiska och moraliska 
möjligheter, hävdar Mona Eliasson i må-
nadens essä.

Sid. 8-9
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Rektor Leif Svensson

Debatt:

"ensam är inte stark"

Jag instämmer, Mårten! 
Högskolans forskningspolitik 

behöver diskuteras. Vi är också 
överens om att ett profilområde 
utmärks av framgångsrik forsk-
ning inom ett väl avgränsat om-
råde som är utmärkande för och 
särskiljer Högskolan från andra 
lärosäten.  Och naturligtvis bör 
forskarna inom området förstå 
varandras arbeten och kunna 
kommunicera.  

 
Forskardialog

Ett profilområde måste också 
vara tillräckligt accepterat av 
aktiva forskargrupper för att ha 
någon praktisk betydelse. Det 
måste uppfattas som menings-
fullt att söka sina forsknings-
uppgifter inom det. Profilom-
råden måste därför växa fram 
i dialog mellan aktiva forskare. 
Samtidigt visar erfarenheten att 
profilområden knappast uppstår 
av sig själva. Också en sam-
lande/samordnande drivkraft 
behövs. Hos oss har nämnderna 
den uppgiften. Jag tror nämn-
derna välkomnar en spänstig 
debatt som stöd för sin uppgift.

Konkurrensen  
redan hård

De profilområden som kan upp-
visa aktiva forskargrupper och 
en god vetenskaplig produktion 
eller som utvecklas åt det hål-
let har en försvarbar och viktig 
plats inom Högskolan. kärn-
punkten är att profilområdena är 
ett hjälpmedel för att bygga upp 
starka forskningsmiljöer som 
står sig väl i konkurrensen med 
andra lärosäten. konkurrensen 

om de medel som forsknings-
råden disponerar är redan hård. 
att döma av uttalanden från den 
tillträdande regeringen kommer 
också konkurrensen om fakul-
tetsmedlen (eller motsvarande) 
att hårdna. Högskolan är därtill 
utsatt för ett starkt tryck mot 
ökad profilering från departe-
ment, Högskoleverk och finan-
siärer. Nämnderna gör därför 
rätt i att uppmuntra utveckling-
en av goda forskningsmiljöer 
eller i tillräcklig utsträckning 
som Mårten uttrycker det ”låta 
profilområdena styra forsk-
ningen”.  

Umgänget viktigt
Profilområdena hämmar ut-
vecklingen av nya kreativa 
idéer och nytänkande, hävdar 
Mårten. Jag håller inte med. 
Nya uppslag till forsknings-
uppgifter kommer sällan till 
i ett vakuum. Ofta föds de i 
pågående projekt eller i diskus-
sioner forskarkollegor emellan. 
Det är sant att Internetbaserat 
umgänge med grupperingar 
utanför Högskolan har och bör 
ha en allt större betydelse, men 
jag tror inte de kan ersätta um-
gänget med kollegor på plats. 
”ensam är stark” är knappast 
en passande devis för att ut-
veckla god forskning.  

Absurd tanke
Mårten hävdar att alla ämnen 
borde få möjlighet till forsk-
ning, även solitärforskning ut-
anför profilområdena. Annars 
kan inte Högskolan ge forsk-
ningsförankrad undervisning, 

menar han. Jag delar inte den 
uppfattningen. Högskolelagen 
säger att undervisningen skall 
vila på vetenskaplig grund. 
att denna vetenskapliga grund 
skulle produceras enbart eller 
huvudsakligen av ämnesavdel-
ningarnas lärare är en absurd 
tanke. Här fordras naturligtvis 
att lärarna har möjlighet att 
inom kompetensutvecklingens 
ram följa utvecklingen inom det 
egna ämnet på olika sätt. Vi är 
dock överens om att nämnderna 
i sin medelsfördelning bör vara 
observanta på förslag till nya 
forskningsinriktningar som står 
sig i konkurrensen. Styrningen 
till profilområdena får inte bli 
för rigorös.

Stimulera – inte styra
Slutligen några ord om forsk-
ningens frihet. Jag tror ingen 
drömmer om att styra forskning-
ens resultat. Inte heller forskar-
nas val av metod eller teoretiska 
utgångspunkter. Men jag är inte 
övertygad om att det är av ondo 
att stimulera till att forsknings-
uppgifter formuleras inom vissa 
ämnesområden. Merparten av 
all tillämpad forskning – och det 
är främst sådan som bedrivs vid 
Högskolan- är mer eller mindre 
ämnesstyrd. en annan sak är att 
denna styrning ständigt är ifrå-
gasatt. Så bör det också vara i en 
fungerande akademisk miljö. 

Leif SvenSSon

"Låt inte profilområdena styra forskningen" skrev Mårten 
Eriksson i Högaktuellt nr 4-2006. Han menade att det inte är 
rimligt att mer än hälften av till forskningen tillgängliga medel 
tillfaller profilområdena. Han skrev vidare "God utbildning ska 
bland annat vara forskningsförankrad. Genom att bergränsa 
HiG:s forskning till de sanktionerade profilområdena ställs 
vissa ämnen utanför."
Mårten Eriksson manade till diskussion om högskolans forsk-
ningspolitik.

Här svarar rektor Leif Svensson på debattartikeln.

Mårten Eriksson replikerar:

"Utvärdera
profilerna"

Det är bra att debatten om 
Higs forskningspolitik påbör-
jats och ett inlägg från leif är 
extra välkommet. Det är ut-
märkt att vi är överens om vad 
som bör karaktärisera ett pro-

filområde. Då bör vi också vara 
överens om att profilområdena 
”Individen i Samhället” och 
”lärande” är olämpliga efter-
som den förra saknar intern 
kommunicerbarhet och den 
senare inte är särskiljande. 

Jag delar dock inte leifs 
ståndpunkt att det skulle råda 
ett ”vetenskapligt vakuum” 
utanför profilområdena. 

Utvärdering krävs
en fortsatt koncentration av 
högskolans forskningsmedel på 
profilområden kommer dock på 
sikt att leda mot detta och det 
vore olyckligt. Huruvida pro-
filområdena producerar ”goda 
forskningsmiljöer” bör utvär-
deras. ett centralt men kanske 
inte komplett mått är antalet 
publikationer som producerats 
inom de senaste fem åren inom 
varje profilområde, liksom vad 
som producerats vid Hig utan-
för dessa, i ”vakuum”. 

Om vissa profilområden inte 
genererar forskningsresultat 
utan bara slukar rara forsk-
ningsmedel bör de givetvis läg-
gas ner. 

Erfarenheten värdefull
Jag blir bedrövad när jag läser 
att Leif finner det absurt att 
den vetenskapliga grunden i 
undervisningen garanteras av 
lärare med egen forskningser-
farenhet. (Naturligtvis är det 
inte de egna forskningsresul-
taten utan erfarenheten av ak-
tivt kunskapssökande som är 
värdefull). 

Det är just detta som avspeg-
lar sig i kravet att lärare inom 
högre utbildning ska vara fors-
karutbildade. Forskningskom-
petensen bör också underhållas 
och det är därför rimligt att lä-
rare inom alla ämnesområden 
får möjlighet till forskning. 

Varför är detta absurt?

Mårten erikSSon,  
P-inStitutionen 

Stark Men inte enSaM

Samverkan
Samverkan och profilering var 
den förra regeringens anvisning 
för att högskolor av vår typ 
– utan eget vetenskapsområde 
– skulle kunna få god access till 
forskarutbildning och till de nya 
mastersutbildningarna. Vi har 
ju sedan länge samverkat med 
andra. Forskarstuderande som 
stöttas av oss finns inskrivna 
vid många av universiteten från 
lund till luleå. De nationella 
forskarskolorna, för vår del Ge-
nusforskarskolan och Forskar-
skolan i Telekommunikation, är 
en av formerna för organiserad 
samverkan. Den forskarskola 
som KTH ansvarar för, och 
som numera ger inte mindre än 
sex av våra professorer inom 
teknikområdet rätt att vara hu-
vudhandledare, fungerar sedan 
länge mycket bra med en god 
och jämn produktion av dok-
torer. övrig samverkan bygger 
oftast på personliga relationer 
eller på överenskommelser på 
institutionsnivå.

Regeringens signaler och inte 
minst den nya mastern har gjort 
att ansträngningarna intensifie-
rats att utveckla samverkan. Vi 
vill ha samverkan som ger våra 
studenter goda möjligheter att 
delta i mastersutbildningar, vi 
vill ha möjlighet för våra lärare 
att vara huvudhandledare, vi vill 
ha ett rimligt medinflytande över 
masterutbildning och forskarut-
bildning och vi vill inte betala 
andra, som har fakultetsmedel, 
uttryckligen avsedda för forsk-
ning och forskarutbildning från 
vårt lilla forskningsanslag, som 
helt är avsett för forskning.

I början av året besökte dåva-
rande rektorn för uppsala uni-
versitet, Bo Sundqvist, HiG och 
vi kom vid det tillfället överens 
om att tillsätta en gemensam 
snabbutredning av möjligheten 
till samverkan på högsta nivå. 
en gemensam arbetsgrupp 
– våra representanter var Mari-
anne Wiktorin, Anita Hussénius 

och Håkan attius – lade i slutet 
av våren fram ett förslag som se-
dan gått på remiss, dels här och 
dels i uppsala. Vi får på ömse 
håll sammanfatta remissvaren 
innan eventuella förhandlingar 
kan återupptas. att samverka 
med uppsala universitet är in-
tressant för oss av flera skäl; vi 
stöder redan ett tjugotal fors-
karstuderande som är inskrivna 
där. kvaliteten och bredden hos 
uppsala universitet är ett gott 
skäl; närheten rent geografiskt 
ett annat.

Flera andra diskussioner om 
samverkan pågår på institu-
tions- eller nämndnivå. Före-
tagsekonomerna för diskussio-
ner med kollegorna vid Mitt-
universitetet, V-institutionen 
med motsvarande vid örebro 
universitet och detsamma gäller 
lärarutbildningsnämnden.

allt detta är i linje med de nya 
verksamhetsmål som togs av 
Högskolestyrelsen i februari. 
I avvaktan på öppningar vad 
gäller rätt till egen forskarut-
bildning, skall vi skaffa oss, 
så gott det låter sig göra, goda 
möjligheter genom samverkan 
med andra. universitetsvisio-
nen lever fortfarande men sättet 
att närma sig den får ta delvis 
andra former.

Inför valet har alliansen sagt sig 
vilja avpolitisera rätten till ve-
tenskapsområde och rätten att 
bli universitet, det vill säga an-
sökningar skulle inte lämnas till 
regeringen utan till en bedöman-
de myndighet, troligen Högsko-
leverket. Samtidigt är begreppet 
vetenskapsområde under debatt. 
Det skall bli mycket intressant 
att se vad tilläggsutredningen 
till resursutredningen, ledd av 
Dan Brändström, Riksbankens 
Jubileumsfond, kan leda fram 
till. Det var för övrigt han som 
i en tidigare utredning på 90-
talet föreslog vetenskapsområ-
dena men då som en grund för 
att fördela fakultetsmedel till 
universiteten och utan någon 
tanke på att begreppet skulle 
vara relevant för de mindre hög-
skolorna. Den utredningen skall 
emellertid inte vara klar förrän 
hösten 2007. Det är osäkert om 
den nya regeringen kommer att 
ge utredaren några tilläggsdi-
rektiv.

I skrivande stund har budget-
propositionen ännu inte lagts. 
Det skall bli mycket spännande 
att se i vad mån den nya reger-
ingens politik slår igenom re-
dan inför 2007. kommer vi att 
få förstärkta medel till att öka 
kvaliteten i grundutbildningen? 
kommer även vi att få del av 
de ökade forskningsmedel som 
aviserats? kommer hänsyn tas 
till behovet att koppla grund-
utbildning och forskning? På 
måndag den �6/�0 vet vi svaret 
på frågorna.
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Mäklarutbildningen sålde sig utan marknadsföring
När fastighetsmäklarnämn-
den i början av 2006 införde 
nya regler för mäklarassis-
tenter, hade motsvarande 
innehåll redan införts vid 
utbildningen i Gävle. Visser-
ligen läser endast sju assis-
tenter upp sig till mäklare på 
den uppdragsutbildning som 
skapats, men de genererar 
ändå mycket pengar. Trots 
obefintlig marknadsföring.

Högskolan i gävle var först och 
störst på att utbilda fastighets-
mäklare. Nu finns programmet 
på sex eller sju lärosäten och 
konkurrensen har ökat. Men re-
dan när fastighetsmäklarnämn-
den beslutade om nya och tydli-
gare regler för mäklarnas kom-

petens, låg HiG i täten. Luck-
orna i utbildningen hade redan 
täppts till. Dessutom hade man 
inrättat en kurs i Fastighetsför-
medling på 20 poäng helfart.

– Målgruppen var dels mäk-
lare som inte uppfyllde de nya 
kraven, dels mäklarassistenter 
som med hjälp av kursen för-
vandlades till mäklare, säger 
chefen för avdelning för fasti-
hetsekonomi tommy garde-
mark.

Marknadsföringen var när-
mast obefintlig.

– Vi lade bara ut uppgifterna 
på vår hemsida, mest på prov, 
säger chefen för e-institutio-
nens avdelning för fastighets-
ekonomi tommy gardemark.

Den goda kontakten med 
fastighetsmäklarnämnden med-

förde också att det hänvisades 
till Hig när man ville göra ett 
reportage om ändringarna. 

Det dröjde inte länge förrän 
intresserade hörde av sig. Dess-
utom ringde intresserade som 
ännu inte sett informationen på 
nätet, och frågade om vi gav nå-
gon sådan kurs.

Resultatet är att nu läser sju 
personer de tjugo veckorna på 
distans, samtliga assistenter 
som vill höja sin kompetens. 
Bekostar studierna gör respek-
tive företag där de är anställda. 
akademiska utbildningar får 
inte säljas till privatpersoner.

– Sju studenter är inte mycket 
men då varje plats ger 60 000 
kronor blir det ändå en hel del 
pengar till avdelningen och in-
stitutionen.

”Alla lärare bör få delta i upp-
dragsutbildning och därmed 
måste det finnas avsatt tid 
för detta.” Så sa universi-
tetslektorn och erfarna upp-
dragsläraren Åsa Morberg i 
förra numret av Högaktuellt. 
Hon menar att denna typ av 
arbete utförs av några få ”en-
tusiaster”. 

Förutom att arbetet varken är 
meriterande eller lönsamt för 
karriären menar hon att tjäns-
tetid för uppdragsutbildning 
måste avsättas för lärare. 

– Det är bra sagt, säger Hans-
Gunnar Johansson, kanslichef 
vid Hig. uppdragsutbildning är 
väldigt viktigt och ingår dessut-
om i vårt uppdrag. Vid sidan av 

Liten insats gav  
stort genomslag
Ett exempel på mindre upp-
dragsutbildningar är Bengt 
Hallings insats vid Rörverk 
63 vid Sandvik AB. Där ville 
man lära sig mer om "lean 
production",  ett sätt att be-
tona personalens hälsa som 
en strategisk resurs i produk-
tionen. 

Inte heller denna gång före-
gicks uppdragsutbildningen 
av någon medveten marknads-
föring. Mun till munmetoden 
gällde när Jonas Renström 
vid Sandvik aB för ett par år 
sedan kontaktade Bengt Hal-
ling vid Hig för en föreläs-
ning om "lean produktion". 
Halling är hälsopedagog med 
förflutet inom industrin. Lean 
production betonar människan 
i produktionen och säger att 
all utveckling ska börja med 

Med tanke på att det i Sve-
rige finns omkring 5 800 fast-
ighetsmäklare och även många 
mäklarassistenter, kommer 
marknadsföringen att förstär-
kas ytterligare inför kommande 
antagning som sannolikt blir till 
nästa höst.

Runt 500–600 nya fastighets-
mäklare utbildas varje år. Men 
alla stannar inte inom yrket. 
utbildningen ger många möj-
ligheter, särskilt om man kom-
pletterar den med någon av de 
fempoängs tilläggskurser i fast-
ighetsvärdering och byggnads-
teknik som Hig även ger.
– Det gjorde att vi fick litet för-
språng, säger chefen för Institu-
tionen för ekonomis avdelning 
för fastighetsekonomi, Tommy 
gardemark.

detta är det ett bra sätt att dra in 
resurser till institutionerna.

trots detta minskar mängden 
uppdrag. 200� läste motsvarade 
86 helårsstudenter uppdrags-
utbildningar (inte att förväxla 
med antal personer vilka är be-
tydligt fler). 2004 sjönk siffran 
till 56 för att 2005 stiga en aning 
till 59.

De flesta platserna fanns och 
finns ännu på vårdsidan. 
– Det kan var en av förklaring-
arna till minskningen, funderar 
Hans-gunnar Johansson. När 
landstingets ekonomi är hårt 
ansatt finns mindre resurser till 
fortbildning av personalen. 

– en annan förklaring kan 
vara att högskolan vuxit kraftigt 
de senaste åren så att mindre tid 

funnits för institutionerna att 
fiska uppdrag.

Förra året bildades arbets-
gruppen för uppdragsutbildning 
med syftet att se över vad som 
görs och vad som kan göras. I 
gruppen ingår förutom represen-
tanter för samtliga institutioner 
även kontakttorget med många 
och goda företagskontakter.

Marianne Wiktorin, plane-
ringschef vid HiG, har försökt 
få grepp om varför Hig har en 
förhållandevis liten volym upp-
dragsutbildning och varför den 
har utvecklats sämre än i riket 
i övrigt. Även hon tror – hen-
nes undersökning är inte färdigt 
ännu – att den stora expansio-
nen är en viktig faktor. 

– Det primära målet för insti-
tutionerna är att nå intäktstaket 
och att "prestera" tillräckligt 
många hås och håp. traditio-
nen att arbeta med uppdrag är 
dåligt utvecklad. alltför många 
tycks sitta och vänta på att er-
bjudanden skall dyka upp och 
när sådana kommer skall de 
tidsmässigt stämma med annan 
planerad verksamhet. 

– Men de finns institutioner 
som blivit mer aktiva, mer be-
nägna att ta risker och som är 
lyhörda för utbildningsbehovet 
i omgivningen. en förändring 
kan vara på väg, men en hel del 
återstår ännu, säger Marianne 
Wiktorin.

ove WaLL

uppdragsutbildning:

Färre uppdrag – minskningen undersöks

Små och större utbildningar
En uppdragsutbildning kan pågå från några få timmar till månader. Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 
säljer mest utbildning men omfånget är känslig för förändringar i landstingens ekonomi. Här under och på nästa sida 
beskrivs två exempel, den ena från Institutionen för Ekonomi, den andra från Institutionen för pedagogik, didaktik och 
psykologi. Från enstaka föreläsning till en kurs på 20 veckor.

Vid installationshögtiden 
i Valhall den 10 november 
kommer ytterligare nio pro-
fessorer att officiellt tillträda.
I bokstavsordning är det de 
som följer.

Lars Torsten Eriksson, 
född 1944, mångårig HiG-
medarbetare installeras som 
professor i företagsekonomi. 
Hans forskning handlar om fö-
retags ekonomiska utveckling, 
först i tider av avreglerade 
marknader och privatisering, 
senare i konsekvensen av IKT, 
Informations- och kommuni-
kationstekniken.
Mickael Gustafsson, född 
1961, får sin professur inom 
litteraturvetenskapen. Han har 
framför allt ägnat sin forskning 
åt olika teorier kring språk och 
litteratur. Hans avhandling an-
vänds som kurslitteratur i fors-
karutbildningen vid Stockholms 
universitets litteraturvetenskap-
liga institution.

kontakttorget marknadsför utbildningar

"Företagen ofta glatt överraskade"
På Kontakttorget arbetar Irén 
Byström med uppdragsutbild-
ning. Ett arbete som handlar 
en hel del om att besöka både 
företag och organisationer.
– Vår uppgift är att stötta institu-
tionerna i marknadsföringen av 
uppdragsutbildning, säger Irén. 

Hon och hennes kollegor har 
uppdragsutbildning med sig som 
en punkt vid företagsbesök.

– Vi för en dialog med företaget 
för att identifiera om det finns be-
hov av utbildning och kompetens-
utveckling.

– Företagen och organisatio-
nerna är oftast väldigt positiva. 
Många blir glatt överraskade ef-
tersom de inte vet om att man kan 
skräddarsy utbildningar. Vissa 
är inte ens medvetna om möjlig-
heten att köpa utbildningar från 
högskolan.

I år har man haft en annonsserie 
i tidningen affärer. Där har varje 

institution presenterat sina upp-
dragsutbildningar.

– Det finns redan en gemensam 
broschyr för uppdragsutbildning 
men vi jobbar på att också få fram 
broschyrer från varje institution. 

kontakttorget ska också verka 
för samordning mellan institutio-
nerna. Dels för att institutionerna 
ska kunna samarbeta när det gäl-
ler vissa uppdrag och dels för att 
skapa tydliga gemensamma regler 
för uppdragsutbildning. Det kan 
gälla regler för prissättning och 
för hur man planerar in uppdrags-
utbildning i lärarnas tjänster.

– Det skulle kunna bli bra 
mycket bättre om vi hade en tydli-
gare organisation för detta. Någon 
typ av säljorganisation vid varje 
institution eller centralt. Det måste 
också finnas en bra beredskap på 
institutionerna för att ta emot de 
uppdrag som säljorganisationen 
drar in. Det känns lite som om vi 

Akmal Hyder, född 1952, är 
ännu en mångårig Hig-medar-
betare. ackmal är född i Bangla-
desh och tog sin MDa-examen 
vid Dhaka university innan 
han flyttade till Sverige för att 
studera företagsekonomi. Hans 
konkreta forskarfråga är varför 
och hur företag samarbetar in-
ternationellt. ackmal har också 
varit gästprofessor vid olika lä-
rosäten i södra Indien.
Roger Kvist, född 1951, är 
professor i historia. Hans forsk-
ning omfattar tre teman, det 
samiska samhällets förändring 
under 1700–1800-talet; det bott-
niska kustsamhällets resursut-
nyttjande under �500-talet samt 
tidiga svenska invandrare i uSa 
och deras politiska ställningsta-
gande. Han har även forskat om 
lilla istidens inverkan på säl-
fångsten på �500-talet.
Svend Erik Mathiassen, 
född 1954, professor i arbetsfy-
siologi. Hans forskningsområde 
är belastningsskador eller kan-

ske framför all skador orsakade 
av statisk belastning i arbetsli-
vet. Han har utvecklat metoder 
för insamling och analys av data 
om fysisk belastning. Svend 
Erik är utflyttad dansk och chef 
för Belastningsskadecentrum. 
Per Sjölander, född 1959. 
Är professor i sensormotorik 
och liksom föregående knuten 
till Belastningsskadecentrum 
i umeå. Han har bland annat 
forskat om hur ledstabilitet, 
rörelseperception, balans med 
mera påverkas vid kroniska 
rygg- och nackproblem.
Hans Stymne, född 1941, är 
samlingens enda infödda gävle-
bo och blir professor i innekli-
matteknik. Han har med hjälp 
av spårgas studerat ventilation, 
luftfördelning och förorenings-
spridning.  en av grundupp-
gifterna är att finna samband 
mellan ohälsa och innemiljö-
faktorer. 
Eva-Britta Ståhl, född 1950, 
installeras som professor i litte-

raturvetenskap.  eva-Britta har 
arbetat som litteraturkritiker, på 
alla nivåer inom lärarverksam-
heten. Hennes forskning har 
rört sig på båda sidor om förra 
sekelskiftets lyrik och hon har 
skrivit ett flertal böcker i äm-
net.
Leif Svensson, född 1943 
och Hig:s nuvarande rektor. 
Han befordrades till professor i 
matematik redan för två år se-
dan i Lund, en befattning som 
med regeringens medgivande 
senare flyttades över till Gävle. 
leif disputerade �97� i lund 
och har redan komepetensför-
klarats som professor i geodesi 
vid ktH och i landmåleri (lant-
mäteri) vid Norges landbruks-
höjskole. 

Installationshögtiden sker i 
Valhall den 10 november och 
kommer att övervaras av om-
kring 170 inbjudna gäster.

gärna vill att uppdragsutbildning-
en ska generera pengar men att 
vi inte är så villiga att satsa något 
själva, säger Irén.

Som en del i samordningen 
finns sedan drygt ett år tillbaka 
”uppdragsgruppen” som består 
av minst en representant från 
varje institution. Bo Malmström 
är ordförande och kontakttorget 
är operativt ansvarig. 

– Vi har jobbat med att få fram 
nya riktlinjer och tar även fram en 
generell handbok i ämnet. en an-
nan återkommande diskussion i 
gruppen är det här med incitament 
för lärarna. Hur man ska locka fler 
att jobba med detta. Många ser 
bara från institutionsnivå i stället 
för att se nyttan för hela högsko-
lan.

kontakttorget bevakar också 
databaser och offentliga upp-
handlingar.

Maria åStrand-SWenneke

Nio nya professorer installeras

Fortsättn. sid 9
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�00-årsjubileum för lärarutbildningen
– Seminariet startade i Hagaström �906
Sveriges första mindre folk-
skoleseminarium startade i 
Gävle för ett hundra år sedan. 
I en ståtlig, tre våningar hög, 
träbyggnad i jugendstil med 
riktigt stora fönster mot sö-
der, mindre mot norr, startade 
lärarutbildningarna i Gävle 
1906, för jämt ett hundra år 
sedan. Då trädde 35 lärare, 
alla kvinnor, in här för att bil-
das i konsten att sköta de små 
folkskolorna på landsbygden 
i Norrland.

Initiativet hade tagits av fil kand 
Justus Bertrand Wockatz. Han 
var född 1856 i Göteborg,  tog sin 
fil kand i Uppsala och studerade 
religionsvetenskap i leyden inn-
an slog in på lärarbanan. under 
�890-talet var han verksam som 
lärare i Stockholm. �89� bör-
jade han en tjänst som folksko-
leinspektör, en syssla förbehållen 
prästerna.

Arbetsområdet var stort, hela 
Hälsingland inklusive Orsa Finn-
mark, ett område rikt på mindre 
byar med B-skolor. I lön fick han 
600 kronor per år. Med tillägg för 
resekostnader. under sina inspek-
tionsrundor lade han märke till 
att arbetet som lärare i de ibland 
mycket små och ålderskiftande 
skolorna skilde sig avsevärt från 
det i de större tätortsskolorna. 
Han insåg även vikten av lärare 
utbildade för denna speciella typ 
av undervisning.

Litet är bättre
Wockatz höll de små folksko-
lorna som bättre än de stora. 
Han menade att lärarinnorna i 
den mindre folkskolan "...hade 
tillfälle att ge så mycket mer för 
livet och barnens hela karaktärs-
utveckling som är av väsentligt 
högre värde än blott kunskaper".

Han fann även, till sin glädje, 
att "en del av småskollärarinnor-
na genom kärlek till sitt kall och 
begåvning löste det mesta".

Dessvärre fanns inte lärare 
tillräckligt, och de som fanns 
var definitivt inte utbildade för 

att undervisa i samtliga årsklas-
ser upp till den sjunde i alla de 
ämnen som dåtiden fann ound-
gängliga.

År �905 fanns i landet �4 
folkskoleseminarier, 33 småsko-
leseminarier men inte ett enda 
seminarium utbildade lärare och 
lärarinnor för de mindre folksko-
lorna. En stor brist, ansåg han 
och ansökte om att få uppföra en 
sådan.

För egna pengar
Då lärarinnorna skulle arbeta på 
landsbygden skulle även detta 
seminarium ligga på landet, för 
att eleverna skulle få känna de 
speciella svårigheter som gällde 
utanför tätorten, och i Hagast-
röm, då med mycket dåliga för-
bindelser landsvägen, till Gävle, 
fann han platsen.

Tillstånd från Kgl. Majt. kom, 
liksom från regeringen, och en-

ligt tidskriften "Var 8 Dag" från 
oktober 1921, lät Wockatz med 
egna medel uppföra den lite sär-
egna och en aning malplacerade  
men vackra och ändamålsenliga 
byggnaden vid åkrarna ned mot 
gavleån samt tillhörande rek-
torsbostad med tre rum, kök och 
pigkammare.

Småskoleseminariet innehöll 
källarvåning med skolkök och 
skolmatsal, förråd, tvättstuga 
och centralvärmepanna, mark-
planet två ljusa skolsalar med 
fyra meters takhöjd, ytterligare 
två salar fanns en trappa upp. I 
huset fanns även små hyresbos-
täder till personalen.

Skolträdgård
Gården var tre hektar stor, 
kringgärdad av en granhäck och 
staket och innefattade en skol-
trädgård vilken skulle skötas, 
inte minst i undervisningssyfte, 

av lärarinneeleverna.
Intill låg rektorsbostaden, 

ett mycket vackert tvåvånings-
hus, det finns kvar än i dag, vid 
vändplanen i slutet av alléga-
tan. träden har nått metersom-
kretsar jämfört med de smala 
pinnarna som ses på bilden här 
intill.

Mognad viktigare
Hos de unga kvinnor som skulle 
antas till seminariet togs större 
hänsyn till mognad än  till kun-
skaper. Det problem som kun-
de dyka upp under en skoltid 
krävde sin kvinna. Svårigheten 
att både hålla god disciplin och 
samtidigt undervisa understryks 
i nämnda minnesskrift.

�906 stod allt klart och de 
allra första, till antalet 35, folk-
skollärarna  kunde inleda sina 
studier. lärare var ofta de lära-
rinnor som själv undervisat i de 

mindre folkskolorna.
I början undervisades de i 

praktiska ämnen. Även hälsolära 
ingick i vilken  eleverna skulle 
bibringas kunskap i att laga or-
dentlig mat. Wockatz hade näm-
ligen under sina inspektionsresor 
märkt att alltför många av de lä-
rarinnor han mötte nöjde sig med 
en smörgås och en kopp kaffe 
mitt på dagen trots det krävande 
arbetet. kokkonsten ingick i 
undervisningen som garanti för 
lärarinnornas egen hälsa och väl-
befinnande, inte för att de skulle 
undervisa i ämnet senare. Därtill 
tjänade även skolträdgården och 
skötsel av denna. läroboken 
var "egnahemsträdgården" av 
Lind, schemat lade sex timmar i 
veckan i �4 veckor åt jordpåtan-
det bland grönsaker, bärbuskar 
och fruktträd under säsongen. 
Resten av tiden förvandlade man 
skörden till mat.

Hushållsgöromål
Fram till �920 undervisades i 
matematik, historia, geografi, 
naturkunnighet, teckning, väl-
skrivning, kristendom, musik, 
kvinnlig slöjd och hushållsgö-
romål. Samt psykologi, peda-
gogik och metodik.

två klasser fanns som lärare-
leverna, de kallades "ruskor", 
kunde öva sina färdigheter på. 

Med åldern började Wockatz 
att höra sämre, ansvaret för ut-
bildningen blev allt svårare att 
upprätthålla. �9�9 skrev han 
till regeringen och erbjöd staten 
att ta över verksamheten och 
året efter blev infriades hans 
önskan. Som statlig utbildning 
drevs Lilla seminariet, då med 
tillbyggd gymnastiksal, vidare 
till �9�2 då hela byggnaden 
blev folkskola.

När Dövstumskolan på 
Brunnsgatan flyttade 1947 

togs huset över av seminariet 
som �968 blev lärarhögsko-
lan. Denna integrerades �977 
Högskolan i gävle/Sandviken 
som kom i och med högskole-
reformen �977. �999 ändrades 
namnet till dagens Högskolan i 
Gävle efter flytten till det ned-
lagda Hälsinge regementet på 
kungsbäck.

Lärarutbildningarna finns nu 
under Institutionen för psyko-
logi, pedagogik och didaktik.

Firandet av jubiléet är i skri-
vande stund inte färdigplanerat.

ove WaLL

SeMinariebyggnaden 
revS 1970 och hySte 
innan deSS induStriverk-
SaMhet.  ett tag i SLutet 
av andra värLdSkriget 
förvaradeS även där 
rySka krigSfångar. 

rektorSboStaden, efter 
1935 kaLLad Wockatz-
gården MorS viLa Sedan 
Wockatz Skänkt huSet 
tiLL gävLeborgS LänS 
ba rn av å rd S f ö rbu n d. 
den var då rekreationS- 
och tiLLfLyktSort för 
obeMedLade och utar-
betade Mödrar och Står 
ännu kvar. aLLégatan 
har Sitt naMn efter den 
aLLé SoM Ledde fraM tiLL 
SeMinarietS grind.

Ovan: Justus B. Wockatz startade 
med egna pengar Mindre folkskole-
seminariet i Hagaström.
Ovan till höger.: Seminariebyggna-
den södra sida, mot Gavleån, med 
sina stora fönster.
Till höger: Teorilektion i den fyra 
meter höga skolsalen. Uppenbar-
ligen står en ganska ung Wockatz 
själv i katedern.
Framsidan: Grundaren själv, Semi-
nariet fotograferat från nordväst, 
vävningsgrupp samt matlagnings-
kurs, för de blivande lärarinnornas 
egna välbefinnanden, i källarens 
skolkök.

Ämnen som "kvinnoslöjd" och "hushållsgöromål", där bland annat som här strumpstickning ingick, lärde de unga lärarinnorna inte minst att ta vara på sig 
själva. Kaffe och smörgås var ingen tillräcklig lunch för kvinnorna, därför fick de även genom Justus B. Wockatz helhetssyn lära sig att laga riktig mat. 

SaMtLiga foton: berna rooth, gävLe koMMunS centraLarkiv

Uppgifterna hämtade från:
"Seminariet i Hagaström.            
Rektor J Wockartz berättar".    
Arbetarbladets Tryckeri 1926.
"Från Gästrikland", skriven av 
Jan Sterner.
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Mona eliasson skriver :

Om att välja
Att välja är fundamentet i att 
leva i ett fritt och demokra-
tiskt samhälle. Vi väljer våra 
politiska representanter, vad 
vi vill spendera våra pengar 
på, var vi arbetar och var vi 
bor, vad vi vill studera och vi 
väljer vem vi vill leva tillsam-
mans med. 

att välja är ett privile-
gium och ibland en 
plikt. Valet förutsätts 

vara fritt, men har sina begräns-
ningar, vilket det senaste riks-
dagsvalet visar. att välja fritt i 
demokratiska val kan medföra 
att somliga inte följer den för-
väntade normen och med demo-
kratiska medel väljer odemokra-
tiska representanter.  Dessa kan 
då hävda att de har en demokra-
tisk rättighet att plädera för sina 
uppfattningar som syftar till att 
begränsa denna rättighet – för 
vissa grupper som de ogillar.

För många människor som 
bara lever sitt liv utan att 
inkräkta på andras liv är 

valet ibland en plåga. Ibland är 
det den trista upplevelsen att 
tvingas välja – inte mellan vil-
ken sorts vinteroverall barnen 
ska få – utan om de ska få nya 
overaller alls, eller gå en säsong 
till i de redan urvuxna.  eller 
att välja mellan vilka räkningar 
som är viktigast att betala och 
vilka som kan vänta. att välja 
studier, arbete eller bostad 
handlar för alltför många om att 
få tillgång till en studieplats, ett 
arbete eller en bostad alls.  

att välja att öppet leva i 
tvåsamhet med en per-
son av samma kön är 

inget lagen lägger sig i – nume-
ra. Ändå tvingas många dölja 
sin älskade för vänner, släkt, ar-
betskamrater, överordnade eller 
till och med sin närmaste familj. 
Här medför det fria valet ibland 

att man till slut måste välja bort, 
relationen i sig, eller erkännan-
det av den människa som står 
en närmast. kostnaden på andra 
fronter blir för hög. att följa sitt 
hjärta är inte ett fritt val för alla, 
ibland måste man vara särskilt 
stark för att klara av det.

När man tvingas välja 
bort vardagliga ting, 
som andra kan ta för 

givna, framstår möjligheten 
att välja som en på många sätt 
begränsad möjlighet. Vem talar 
vi då om, när vi beskriver möj-
ligheten att välja som en frihet 
som omfattar alla? Friheten 
finns som princip, men begrän-
sas av en sträng praktik som 
innehåller sociala, ekonomiska 
och moraliska möjligheter. 
Den som är frisk, välutbildad, 
yrkesverksam och tillhör den 
dominerande gruppen, särskilt 
den som är medleklass, europe-
isk man och heterosexuell, har 
långt större chanser att utöva 
sin rättighet att välja. att välja 
är således i många hänseenden 
något av ett privilegium. ett än 
större privilegium är att kunna 

välja bort – att bortse från att 
behöva välja.  

Den som ingår i en privi-
legierad grupp behöver 
inte bekymra sig sär-

skilt mycket om det vardagliga 
praktiska livet. Om man kan 
ta de grupper man ingår i som 
självklara och "normala" har 
man också privilegiet att bortse 
från de problem, den som står 
utanför möter om han/hon vill 
skaffa sig inträde till den grup-
pen. Problemen tillskrivs då 
dessa individer och deras bak-
grund. kvinnors sällsynta med-
lemskap i de stora börsföreta-
gens styrelser avfärdas med att 
man enbart räknar kompetens. 

kvoteringsförslag av-
färdas ofta, även av 
många kvinnor som 

skulle ha nytta av dem, ungefär 
”här är det kompetens och inte 

kön som räknas”. Det ogenom-
tänkta i sådana resonemang lig-
ger på många plan, till exempel 
finns det flera kvoteringsmo-
deller, men här är tolkningen 
endast den mest radikala – kön 
mot kompetens. Som om kvin-
nors könstillhörighet skulle 
ha varit en tillgång som vägt 
tyngre än kompetens! Tvärtom 
har de i allmänhet gynnat män, 
till exempel försöken att ta in 
män med lägre betyg på utbild-
ningar där man vill öka deras 
andel.  en annan kvoteringsmo-
dell som tillämpas i offentlig 
tjänst, till exempel vid högsko-
lor, innebär att om två sökande 
har "jämbördiga meriter" har 
det underrepresenterade könet 
försteg.  Det särskilt intressanta 
i dessa debatter är hur lätt det 
är att tysta förslagen utan att 
försöka granska argumenten. 
Eller, tror herrar direktörer att 
kvinnor definitionsmässigt är 

mindre kompetenta? De kvin-
nor de handlar om har, lyckats 
med en hård utbildning i kon-
kurrens, och utan de fördelar det 
ger att tillhöra den traditionella 
gruppen, den som utbildningen 
av tradition är avsedd för, ändå 
lyckats ta sig fram till närings-
livsposter. Med andra ord, de 
har i allmänhet tagit sig fram 
i hårdare konkurrens än deras 
manliga kolleger. 

en annat privilegium som 
tillkommer den som 
tillhör majoriteten är att 

inte bry sig om de problem man 
inte förstår.

Mona 
eLiaSSon 

ProfeSSor  
genuS- 

PSykoLogi

utveckling av människan, en 
produktionsfilosofi som föddes 
på toyota för omkring tre de-
cennier sedan.

– alla förändringar i en orga-
nisation ställer krav på dem som 
arbetar där. Man måste ha dessa 
med sig när man börjar förändra 
annars får man personalen emot 
sig.

Intresset spred sIg

Den första föreläsningen vid 
Rörverk 60 på Sandvik följdes 
av fler, även för ledningsgrupper 
inom Sandvik.
– Intresset spred sig även till an-
dra företag och tills i dag har jag 
hållit 20 – �0 föreläsningar. Vid 
Sandvik Materials technology 
har ett fortsatt samarbete inletts, 
på initiativ av Jonas Renström 
och Peter granath (SMt) samt 
jag själv med att ta fram före-
läsningar om hälsofrämjande 
ledarskap och hur ett sådant 
skulle kunna utformas i linje 
med leanproduktion vid SMt.

Utökat samarbete

Söderhamn Eriksson AB, som 
tillverkar skogsmaskiner, har 
köpt flera utbildningar från 
HiG om lean produktion, bland 
annat en 40-timmarsutbildning. 
Produktionsledaren ulf Stål sa 
i Ha 2006–� att han uppskatta-
de att det hos föreläsaren fanns 
en förankring i arbetslivet.

– Införandet av lean produk-
tion eller liknande system för 
att eliminera slöseri och op-
timera verksamhetens utbyte 
är ett villkor för alla svenska 
företag som konkurrerar med 
asiatiska industrier. För att det-
ta skall fungera krävs att alla 
i en verksamhet kan, vill och 
orkar delta och för att kunna, 
vilja och orka så måste man må 
bra, Så intresset kommer inte 
att mattas av. Tvärt om,

att inte uppdragsutbildning 
är meriterande tror han kan 
vara en av orsakerna till det 
dåliga intresset bland lärarna 
vid Hig.  

litet uppdrag... 
Forts. från sid 5

ove WaLL



Högaktuellt�0 Högaktuellt �� 

Nytt lönesystem

Från december kommer 
våra löner att hanteras i 
det nya löne- och perso-
naladministrativa syste-
met Primula. Under vå-
ren 2007 kommer våra 
medarbetare att märka 
av det nya systemet ge-
nom egenrapportering 
av vissa ledigheter samt 
att lönespecifikationen 
kommer att finnas ge-
nom en webblösning.

bengt Wirbäck 
PerSonaLchef

Hur fungerar  
vuxna studenter?

Hur får vuxna studenter 
privatliv, arbetsliv och 
högre utbildning att gå 
ihop?

Det har Sara Dahl-
ström, forskningsassis-
tent och biträdande pro-
jektledare för Lärcen-
trum på Campus, tagit 
reda på. Hon redovisar 
resultatet i magisterupp-
satsen "Studier, hem 
och arbete – vuxnas 
villkor att delta i flexibel 
högre utbildning". 

Uppsatsen är en 
pilotundersökning ge-
nomförd vid Högskolan 
i Gävle bland studenter 
som läser program på 
distans. Den ingår ock-
så i ett nordiskt forsk-
ningsprojekt som snart 
kommer att publiceras.

Samverkans- 
utmärkelsen

Det finns fortfarande tid 
att anmäla dig själv eller 
någon annan till Sam-
verkansutmärkelsen 
2006. Sista dagen är 1 
november.
För mer information gå 
in på www.hig.se/web/
naringsliv.html. Kontakt-
torget svarar gärna på 
frågor.

Muskelsmärta
Den �0 november disputerar 
vid umeå universitet Nebojsa 
kalezic. Hennes avhandling 
heter "Autonomic reactivity 
in muscle pain – clinical and 
experimental assessment". 
Opponent är professor Stein 
knardahl från Norge. Huvud-
handledare har varit eugene 
Lyskov, verksam forskare vid 
Belastningsskadecentrum i 
umeå. Hela Nebojsas avhand-
lingsarbete har skett vid Hig:s 
Belastningsskadecentrum.

Organisations- 
kommunikation

Den 27 oktober disputerar Ma-
ria Högvall-Nordin med en av-
handling som heter "Dom brukar 
jämföra det med en stridspilot". 

Stöd vid internationella projekt
Forskaren bör syssla med 
forskning. Det låter som en 
självklarhet. Men faktum är 
att forskaren har en avsevärd 
del administrativa uppgifter i 
samband med forskningen.

För att en forskare ska kunna 
forska krävs en hel del förar-
bete. Projekt ska beskrivas, re-
surser hittas, hänsyn tas till juri-
diska spörsmål, kontrakt skrivas 
och eventuella konsortier bildas 
för att nämna något.

Sker forskningen eller pro-
jektet utomlands eller som ett 
internationellt samarbete växer 
tätare snår upp och ställer sig i 
vägen för huvuduppgiften.

FUnktIon För bIstånd

Efter förebild från KTH, skapas 
nu vid Hig en särskild funktion 
som ska kunna bistå forskare 
som vill öka sitt internationella 
engagemang.

– Men det är inte fråga om att 
skapa en ny avdelning utan om 
att organisera de resurser som 
vi redan har, säger professor 
Christer Sjöström, vicerektor 
för forskningen vid Hig.

stöd I alla led

Supportfunktionen kommer att 
bestå av åtta personer verksam-
ma på olika håll inom Högsko-
lan och täcka in alla händelser 
som kan uppstå förutom själva 
forskningen. till exempel kan 
forskaren få stöd av Christer 
Sjöström och forskningssekre-
terare Håkan attius när det gäl-
ler beredning av ansökningar 
och vid konsortiebildningar. 
Vad gäller det senare kan även 
Anders Berggren, Kontakttor-
get, hjälpa till.

Rådgivning vid ekonomisk 
kalkylering ska kunna fås från 
HiG:s ekonomiavdelning, rent 
praktiskt kan "Internationella 

F&u-relationer" ställa upp med 
kunskap när det gäller in- och 
utresande forskare och dokto-
rander samt vid seminarier och 
liknande.

Professor Marcello Ferrada 
Noli utsågs nyligen till tillför-
ordnad studierektor för forskar-
utbildningen och skall fortsätt-
ningsvis kunna hjälpa forskar-
studerande tillrätta.

stor jUrIdIsk kompetens

Vid kontraktskrivning finns yt-
terligare personer att tillgå li-
kaså när samarbetet involverar 
näringslivspartner.

Behövs ytterligare juridisk 
hjälp ska finnas möjlighet att 
konsultera ktH:s erfarna juri-
diska kompetens på området. 
Hig har fått löfte om ktH:s 
avancerade ekonomiska kalkyl-
system står till förfogande.

ove WaLL

Föreställningar om arbetsmiljö 
och risker i skogsmaskinarbete. 
en studie i organisationskom-
munikation.

Ämnet är medie- och kom-
munikationsvetenskap och dis-
putationen sker vid umeå uni-
versitet. Men Maria är också 
knuten till Belastningsskade-
centrum. 

avhandlingen behandlar ar-
betsmiljökommunikation och 
frågor kring arbetsmiljö och 
risker, samt förhållningssätt till 
hur lösningar på arbetsmiljöpro-
blem formas inom ett organisa-
toriskt fält. Det studerade fältet, 
som står i fokus för den fallstu-
die som utgör avhandlingens 
empiriska bas, centreras kring 
skogsmaskinentreprenörer i 
norra Sverige.

Kommande disputationer euRYI awards 
Forskningsråd i 15 eu-
ropeiska länder utly-
ser nu det prestigefyllda 
forskningsbidraget Euro-
pean Young Investigator 
(EURYI) Awards. Bidra-
get är på 1 miljon euro 
och delas ut till unga, 
excellenta forskare från 
hela världen inom alla 
ämnesområden. Syftet 
är att göra det möjligt 
för dessa att bygga upp 
egna forskargrupper vid 
institutioner i Europa. 
Behörig att söka är fors-
kare som disputerat för 
mellan två och åtta år 
sedan. 

Sista ansökningsdag är 
den 30 november 2006.  

Se vetenskaprådets 
hemsida:

http://www.vr.se/EURYI

Vid NT-nämndens samman-
träde 2006-09-2� behandlades 
bland annat följande ärenden:

 ansökningar om medel 
för forskning och forskar-
utbildning bå. 2007 
utvecklingsarbetet med 
kreativ programmering
utbildningsplaner för pro-
gram på grundnivå och  
avancerad nivå
Masterexamensansökan i 
elektronik
Nämndens arbete med Bo-
lognaprocessen
Projektet ”Morgondagens 
ingenjör för X-läns nä-
ringsliv, MIX-projektet”
anställningsnämnd Nt – 
arbetsrutiner, uppdrag och 
förordnande av suppleant
elektronisk publicering

Nästkommande samman-
träde är den 24 oktober. Pro-
tokoll med mera finner ni på  
http://www.hig.se/organisation/
utbildningschef/programkans-
liet/Nt-namnden/Nt-namnden.
htm

Frågor kring nämndens arbete 
besvaras av ordförande Bahram 
Moshfegh eller nämndsekrete-
rare kjell ekström.

•
HVS-nämnden hade vid sitt 
möte �9 september en diger 
föredragningslista med många 
informationspunkter. Något av 
generell natur som kan vara av 
intresse att nämna är dock:

Nya Studentrepresentanter 
i nämnden är tommi Miet-
tinen samt Ingemar Back.
ett utbildningsplansutskott 
inrättades för att granska 
utbildningsplaner så de 
följer den beslutade mallen 
samt att de är Bolognaan-
passade. 
Programansvariga infor-
merade nämnden om resp. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

klubbat 
i nämnden

utbildningsplan som har 
Bolognaanpassats. 
HVS-nämnden slog fast 
sammanträdestider för 
2007, se planeringsöver-
sikt för datum.

kommande nämndmöten är den 
26 oktober samt 28 november. 
Nämnden hemsida: http://www.
hig.se/forskning/FoN.htm

•
På Lärarutbildningsnämndens, 
LuN, möte  29 september pre-
senterade flera arbetsgrupper 
sina förlag:

luN ställde sig bakom för-
slaget på ny skrivning om 
lärarutbildningens ansvar 
som ska ingå i Högskolans 
ansvars- och organisa-
tionsplan.
Förslaget om tematermi-
nernas benämning, samt 
innehållet i allmänt ut-
bildningsområde � antogs. 
Arbetsgruppen fick fortsatt 
uppdrag att utarbeta för-
slag på innehållet i au2 
och au�.
arbetsgruppen för grund-
läggande och fördjupad 
läs-, skriv- och matema-
tikinlärning fick i uppdrag 
att ta fram en mer lång-
siktig lösning för antagna 
ht08 och framåt.
Rapport från examensar-
betesgruppen samt utbild-
ningsplanegruppen lades 
fram.
ökningen av forsknings-
medel är inte lika stor för 
luN som för andra nämn-
der vid Hig. Det mesta av 
medlen är redan uppbund-
na. luN driver denna fråga 
vidare.

Samtliga bilagor finns på sidan 
http://www.hig.se/ufk/Bila-
gor2006.html

•

•

•

•

•

•

KALENDARIUM

26/10, kl. 09-16, ITB, Brynäs, 
Södra Sjötullsgatan �. ItB 
står som värd för Swesiaqs 
höstmöte och heldagssemina-
rium om byggnaders inom-
husmiljö.

16/11, kl. 15:00, 11:215. Ex-
ternt seminarium, Class D RF 
power amplifier implementa-
tion and modulation. Speaker: 
Ulf Gustavsson, Ericsson AB.

20/11, Studentcentrum.Ming-
elstart för Internationell 
vecka vid Hig. gästföreläs-
ning med Jonas Stier, doktor 
i sociologi vid Mälardalens 
högskola på tisdag den 21/11 
och på torsdag den 23/11 är 
det åter dags för förra årets 
succé, den internationella buf-
fén på Campus. Fler inslag 
liksom info om tider och plat-
ser kommer längre fram.

26/10, kl. 13-15, 31:329.
Informationsmöte, erfaren-
hetsutbyte från linnaeus-
Palme vid Hig. läs mer: 
http://www.hig.se//web/lin-
naeus_palme.html

27/10 disputerar Maria Hög-
vall-Nordin med avhand-
lingen "Dom brukar jämföra 
det med en stridspilot". Före-
ställningar om arbetsmiljö och 
risker i skogsmaskinarbete. en 
studie i organisationskommu-
nikation.

30/10, kl. 09.00–16.00, Val-
hall. konferens i utomhuspe-
dagogik.Inspirationsdag om 
utemiljön som lärandemiljö för 
personal i skola och förskola. 
läs mer: http://www.hig.se/
aktuellt/vfukonf_06.html

31/10, kl. 09-16, Gävle.
"SVIt.06 – Nationell och re-
gional konferens om skapande 
och lärande med stöd av medi-
er och It i skolan". Seminarier 
om Skriva sig till läsning, IUP 
med hjälp av IKT, Digitalt be-
rättande, GIS i skolan.

10/11, kl. 15.00, Valhall. In-

stallationshögtid för nya pro-
fessorer. Inbjudna gäster.

16/11, kl. 12.00, Länsmuse-
et. gemensam konstlunch på 
länsmuseet gävleborg. ut-
ställningen "Modärna tider".

30/10–1/11. P- och N-in-
stitutionerna medverkar på 
Skolforum i Älvsjö.
Monter C�9:�9.

HiG deltar vid följande ut-
bildningsmässor i novem-
ber: Kunskap och Framtid 
i Göteborg 9-11/11, Utbild-
ning och framtid i Örebro 
16/11, SACO studentmässa 
i Stockholm 23–24/11.

1/11, kl. 09.00–17.00, Val-
hall. en dag om jämställdhet 
och etnicitet. "Min bakgrund 
Din framtid! Föreläsare: Na-
lin Pekgul, Mona Eliasson, 
Irene Molina, Gunilla Eklöf 
och Ahmet Benhur. anmä-
lan till maria.noren@jamrum.
nu eller fax 026-�22909

7/11, kl. 10.00–15.00, BMG, 
S Sjötullsgatan �. Byggherre-
forum besöker BMg. Bygg-
herreForum är en intresseför-
ening för professionella bygg-
herrar vars verksamhetsidé är 
att stärka och samla byggher-
rarna i Sverige för en starkare 
byggherrefunktion.

8–9/11, Stockholmsmäs-
san i Älvsjö. Professor Lars 
Bengtsson medverkar som 
föredragshållare vid konfe-
rensen "tvärkontakt 2006" 
som i år har temat "egen pro-
duktion - en hörnsten i svensk 
ekonomi". För detaljerat pro-
gram se http://www.mtmnor-
den.com.

14/11, NoR samt pensionärs-
avtackningar.

30/11 disputerar vid umeå 
universitet Nebojsa Kalezic. 
Hans avhandling heter "au-
tonomic reactivity in muscle 
pain – clinical and experi-
mental assessment".
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Det finns ett liv utanför campus. Beviset består av två cd-ski-
vor, gjorda av två anställda vid HiG. 

Igor Knez är docent vid ItB. Och gitarrist. Hans platta Circles kom 
redan för ett år sedan. Hans stil angränsar till fusion, det vill säga en 
dragning åt jazz och åt rock, men även hans bakgrund från Balkan 
hörs tydligt. Allt har han gjort själv utom trummorna som, lagligt, 
laddat ned från internätet.
Bengt Söderhäll, universitetsadjunkt, Stig Dagermanentusiast, 
gitarrist, ukulelist och munspelare, kom nyligen tillsammans med 
kompisen Urban Forsgren ut med sin förstlingsplatta en broder 
mer. Musiken har byggts runt texter av Dagerman. Skivorna kan 
köpas av nämnda kreatörer. Fyra av Igor knez låtar kan du också 
lyssna på eller ladda ned på http://www.myspace.com/igorknez

Tänk på  
en älg...

Som många av er vet är 
Hig ansluten till Veten-
skapsrådet presstjänst 
expertsvar. Dit kan jour-
nalister och andra vända 
sig med frågor av alla 
slag som kan tänkas be-
svaras av någon av våra 
forskare. en av de bästa 
frågorna hittills är föl-
jande:

"Finns det någon 
därute som vet hur 
älgar tänker?"

Jag funderade men kun-
de inte ens komma på en 
enda forskare vid Hig 
som sagt sig veta. Men 
då man då och då hör om 
älgar som faller för kulor 
och älgar som anfaller, 
blir nog svaret den ytterst 
korta tanken:
"Nej, nu smäller det!"

oWL

Google är din vän. Klarar allt. Nästan. Ty det finns 
något som Google saknar, fuzzy logic, ungefär lud-
dig logik, som gör att sökmotorn kan tolka frågan 
innan svaret lämnas.

Vid kafferasten dök en fråga upp från en medarbe-
tare. 

– Var finns kursplanen till ...? Jag har letat och letat 
men...

– Den finns inte, svarade någon.
Vilket ju egentligen är svaret på frågan "Finns kurs-

planen...?" och inte den faktiskt ställda.
Google med inbyggd fuzzy logic kallas på svenska 

för fikarast, drivs av kaffe och arbetspauser och sva-
ren har en leveranstid på mellan två sekunder och 
några dagar. Men även den längre tiden är bättre än 
Googles motfråga:

"Menade du: Var finns kaplanen...?

Den 1 november är det sista 
inlämningsdag i Drivhusets 
idétävling Kläck! Tävlingen är 
öppen för såväl studenter som 
anställda vid högskolan. I förra 
årets tävling deltog �40 idéer 
och vi hoppas att det rekorden 
slås i årets upplaga av Kläck! 

Du tävlar genom att i formulä-
ret besvara ett antal enkla frågor 
kring din idé. Bidragen granskas 
av en panel. Konfidentiellt själv-
klart. alla tävlande får skriftlig 
feedback och har möjligheten 
att vinna fina priser. Självklart 
belönas alla inlämnade idéer 
med ett kinderägg. Prisutdel-
ningen sker den �5 november i 
teknikparken. 

Se det som en kick och möj-
lighet att ge dina idéer en chans, 
utmana dina kollegor och stu-
denter – Ställ upp och tävla i 
Kläck! du också.

Ett tjugotal anställda vid Hög-
skolan i Gävle påbörjade i 
mitten av oktober en intern 
webbredaktörsutbildning. 
Deltagarna är administrativ 
personal från olika institutio-
ner och avdelningar som i sitt 
dagliga jobb förmedlar infor-
mation via webben. 

Kurs för webbredaktörer
utbildningen ska ge deltagarna 
mer kunskap om redaktörsyrket, 
stimulera förmågan att uttrycka 
sig och ge möjlighet att dela 
med sig av sina erfarenheter och 
kunskaper. 

utbildningen kommer bland 
annat att beröra frågor kring 
informationshantering, språk, 
lagar och regler, 24-timmar-
myndigheten och webbestetik. 
I förlängningen väntas en ytter-
ligare förbättring av informa-
tionshanteringen på högskolans 
webbplats.

eWa anderSSon

Finns ett liv där ute


