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Nu längtar 
Leif tillbaka     
Måendet har gått upp och ned sedan han 
drabbades av akut leukemi. Men så gott 
som varje dag har rektor Leif Svensson 
tagit en promenad förbi Högskolan. Till 
hösten hoppas han vara tillbaka.

Sid. 3 och 4

Stor satsning 
på NT planeras 
Naturvetenskap och teknik måste följa 
en röd tråd från förskola till högskola. I 
ett nytt fyraårigt projekt, NT-Spåret, ska 
denna tråd skapas. 

Sid. 10

Utbytet med 
Egypten ökar
HiG har sedan tidigare lärarutbyten med 
Suez Canal University i Egypten. Efter 
ett forskningsseminarium lett av lärare 
från HiG vill universitetet ha ytterligare 
samarbete.

Sid. 8
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På barrikaden

Den utveckling mot vetenskaps-
områden och universitetsstatus 
som högskolan genomgått de 
senaste tio åren kan snart få ett 
abrupt slut. Just nu väntar hela 
högskolevärlden med spänning 
på Högskolepropositionen 
som bland annat kommer att 
innehålla riktlinjer hur Sverige 
skall anpassas till Bologna-
processen. Vad vi redan vet är 
att Bologna-processen kommer 
att innehålla ett förslag på att 
det fortsättningsvis skall finnas 
tre nivåer, grundläggande nivå, 
avancerad nivå och forskarut-
bildningsnivå, istället för de två 
nivåer vi har och har haft länge. 
I det nuvarande svenska syste-
met ryms magisterprogrammen 
innanför den grundläggande 
nivån, något som ställt till 
problem internationellt, där ju 
en master ligger på avancerad 
nivå, som en postgraduate 
exam. Den stora och brännande 
knäckfrågan är därför hur man 
kommer att behandla den nya 
två-åriga magistern som enligt 
Bologna utgör den avancerade 
nivån. Rent matematiskt kan 
man säga att den två-åriga ma-
gisterns andra år är ”lånat” från 
forskarutbildningens första år. 
Följaktligen blir doktorandstu-
dierna fortsättningsvis tre år. 
Allt detta är viktigt att komma 
ihåg för att följa hur regeringen 
hanterar det hela, men även för 
att förstå hur de stora universi-
teten resonerar.

Ryktena säger nu alltmer envist 
att regeringen allvarligt funde-
rar på att inte ge rätten till den 
två-åriga magistern till andra än 
de som redan har vetenskaps-
område. Vi skulle då bli utan 
rätt till det andra året i magis-
terprogrammen och i ett slag 
reduceras till grundutbildnings-
institutioner som skall förse 
universiteten med begåvningar 
– ett farmarlag, helt enkelt.

Det är lätt att förstå att det är 
frestande för stadsmakterna att 
lösa magisterfrågan på detta 

sätt eftersom det ger stora 
fördelar initialt. Dels skulle 
man inte behöva ändra det nu-
varande finansieringssystemet 
utan kan utan större ingrepp i 
nuvarande system skicka alla 
pengar för forskarutbildning 
inklusive magisternivå till dem 
som redan har vetenskapsom-
råde. Dels behöver man inte 
lansera ett nytt, omfattande an-
sökningsförfarande likt det som 
Högskoleverket skötte innan vi 
fick den generella magisterrät-
ten 2002.

För oss är det självklart att 
vi är kapabla att ge två-åriga 
magistrar och vi vill ha möj-
ligheten att ansöka om två-årig 
magisterrätt. Dels har vi redan 
den generella rätten till den ett-
åriga djupa magistern, dels har 
vi lämnat in två ansökningar 
om vetenskapsområden i vilka 
vi hävdar vår förmåga att ge 
forskarutbildning i ett antal 
ämnen. Vi har målmedvetet 
byggt upp vår kompetens för 
att kunna göra just detta och vi 
anser också att vi uppmuntrats 
(om än indirekt) att fortsätta vår 
expansion.

Men det är lika självklart att 
universiteten vill behålla rätten 
till det år de anser som ”lånat”. 
Och lika självklart är det att 
man trycker på regeringen att 
fatta just detta beslut. Så frågan 
inställer sig – vad gör vi andra?
Vad som krävs är mobilisering 
kring vår universitetsvision. 
Eftersom detta är en politisk 
fråga måste vi tala med de poli-
tiska makthavarna och vi måste 
påpeka vilket oerhört stort steg 
tillbaka ett beslut till universite-
tens fördel skulle vara. Särskilt 
för vår region är detta en stor 
framtidsfråga. Regeringen har 
i ett antal år givit expansionsut-
rymme åt de regionala högsko-
lorna just för att man bedömt att 
vi behövs som tillväxtmotorer i 
den regionala utvecklingen. Vill 
regionerna ha en universitetsfi-
lial, ett farmarlag till en andra 
regioners universitet – detta är 
den fråga som vi måste ställa.

Det är inte lätt att ställa sig på 
barrikaderna för den två-åriga 
magistern. Det behövs en gan-
ska lång startsträcka för att för-
klara vad det hela innebär på ett 
begripligt sätt. Det saknas dock 
inte goda argument:

• de högskolor som lämnat 
in ännu obehandlade ansök-
ningar om vetenskapsområde 
får sämre möjligheter att få 
vetenskapsområde och därmed 
egen forskarutbildningsrätt

• möjligheten att rekrytera 
kvalificerade lärare och hand-
ledare minskar avsevärt vilket 
i förlängningen kan få inverkan 
på grundutbildningens kvalitet

• de regionala högskolor-
nas attraktionskraft minskar 
eftersom vi inte längre kan er-
bjuda utbildningar hela vägen

• de ekonomiska villkoren 
kan komma att försämras yt-
terligare om vi fortsättningsvis 
förväntas erbjuda ettåriga 
magistrar inom ett nedskrivet 
grundutbildningsanslag.

Vår universitetsvision ligger 
fast! 

T.f. rektor Gabriella Åhmansson
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Han ser direkt sportig ut när 
han kommer gående längs 
grusgången i Regementspar-
ken. Lätta kläder och på hu-
vudet en seglarmössa. Klädd 
för en timmes promenad, 
förbi Högskolan och genom 
Boulognerskogen. En prome-
nad han tar varje dag.

Det har gått ett halvår sedan 
rektor Leif Svensson sökte upp 
hälsocentralen för att få bistånd 
mot en envis bihåleinflam-
mation. Ett enkelt blodprov 
skickade honom direkt till 
akutmottagningen vid Gävle 
sjukhus där man efter ett par 
dagar och ett benmärgsprov 
konstaterade att det i stället 
för bihåleinflamation handlade 
om akut leukemi. Han flyttades 

vidare till till Akademiska sjuk-
huset i Uppsala.

Många medarbetare på HiG 
hade sett honom och tyckt 
att han sett ovanligt trött ut. 
Läkaren gick längre än så och 
sade sig vara förvånad av att 
Leif stod upp, med sådana 
blodvärden.

– Visst kom det som en chock 
och var omtumlande, säger han 
när vi drar oss ner mot bron över 
Kungsbäcken på väg mot Stora 
Vall för en gående intervju.

SKONINGSLÖS BEHANDLING

Förmodligen var det Leifs väl-
tränade fysik – Rektorskampen 
är en följd av denna snarare än 
tvärtom och han är vanemo-
tionär – som räddade honom. 

Behandlingen mot den rusande 
produktionen av vita blodkrop-
par är hård och skoningslös.  

 INFEKTIONSKÄNSLIG

Efter varje behandling är man 
mycket känslig för infektioner 
då de vita blodkropparna som 
normalt skyddar är mer eller 
mindre utrotade av den celltill-
växthämmande behandlingen, 
cystostatikan. 

Till en början gällde isole-
ring på Akademiska sjukhuset. 
Därefter har han tvingats till 
periodvis isolering i samband 
med behandlingarna.

– När man får en sådan kur 
mår man först helt bra. Men 
sedan kommer perioden när im-
munförsvar går ned. Då behöver 

man påfyllning med nytt blod. 
Ett par tre veckor senare kom-
mer ens eget system igång och 
då känner man sig helt frisk.

Leif säger att han nog kunnat 
jobba under dessa perioder, men 
han har valt att inte göra det för 
att spara på krafterna.

ÖGONKONTAKT MED HIG

Promenaden brukar han kunna 
klara även under de värsta pe-
rioderna om han inte haft några 
infektioner och sträckan genom 
Regementsparken har gett ho-
nom ögonkontakt med arbets-
platsen. Den försvann när han 
flyttade från lägenheten längst 
upp i höghuset vid Kristinaplan 
till en lägenhet på Staketgatan.

Men han har kontinuerligt 

Längtar till jobbet efter behandlingarna
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positionen. Det är ju några tim-
mars god läsning, ler han.

I GRUNDEN OPTIMIST

Hur hanterade man att hamna 
i en sådan här situation?

– Det är ju olika från per-
son till person. Själv så är jag 
i grunden optimist. Jag hade 
inställningen att det här ska vi 
klara av. Det är en attityd som 
jag måste använda i den här 
situationen. 

TRANSPLANTATION

När detta skrivs i början av maj 
har Leif med största sannolik-
het en benmärgstransplantation 
framför sig.  

– Man kollade mina när-
maste, men ingen av dem 
stämde riktigt överens. Via ett 
stort register över donatorer i 
norra Europa har man nu hittat 
en lämplig donator. Transplan-
tationen är preliminärt planerad 
till den 20 maj.

 Men det är inte över i och 
med detta. De nya friska stam-
cellerna ska "ta över" den nuva-
rande "sjuka" produktionen av 
blodkroppar.  

hållit sig ajour om vad som 
händer vid Högskolan och han 
längtar tillbaka till jobbet.

– Det är klart. Samtidigt be-
kymrar jag mig inte så mycket. 
Efter vad jag har hört anstränger 
sig alla medarbetare för att det 
ska fungera så bra som möjligt 
och det gör de framgångsrikt. 
Men jag tycker synd om dem då 
de får göra ytterligare en mans 
arbete.  

– Att skriva på papper är kan-
ske inte så himla kul. Det jag 
längtar mest efter är kontakten 
med alla medarbetare. 

HUNNIT LÄSA

Frånvaron från arbetet var också 
vad som behövdes för att kunna 
läsa sådant som svårligen hanns 
med.

– Senast läste jag en roman 
som heter ”Kalla det vad fan du 
vill” av Marjaneh Bakhtiari, en 
ung journaliststuderande som 
skrivit om en iransk familjs 
möte med Sverige som flyk-
tingar. Genom henne får man se 
familjens situation inifrån och 
det är nyttig läsning. Dessutom 
är den väldigt rolig.

– Så har jag ju forskningspro-

Bandet och studentradion 
fick rektorsstipendiet

Det är inte ofta man får 
höra en rektor säga att nu 
ska vi försöka göra slut på 
pengarna de närmaste åren. 
Men det sade Leif Svensson 
när han räckte över 15 000 
kronor till studentorkestern 
Geflabandet.

Den lilla ceremonin hölls utan-
för Valhall och mottagare var 
även Studentradion som fick 
10 000 kronor.

Stipendiet kom till när Leif 
Svensson fyllde 60 år. I stället 
för presenter önskade han sig 
grundplåtar till ett stipendium.

– De närmaste åren ska vi 
göra slut på pengarna och ut-
veckla studentlivet, sade han.

Geflabandet spelade därefter 
och visade att man låter något 

jazzigare och souligare än förra 
upplagan. Pengarna ska bland 
annat användas till en ny sång-
mikrofon.

Någon representant för Stu-
dentradion fanns inte på plats, 
däremot en stand in i form av 
vice kårordförande Hanna Hjal-
marsson.

– Reaktionen på en sådan 
operation är väldigt individuell 
och oförutsägbar. Det kommer 
att ta ytterligare några månader 
innan man kan säga hur det 
gått.

GLÄDJANDE MÖTEN

Det gör det naturligtvis svårt att 
planera för framtiden.

– Jag tar ju i stort sett en dag 
i taget. En plan är ju att komma 
tillbaka så snabbt som möjligt. 
Det skulle kanske kunna bli 
aktuellt efter sommaren.

Något glädjande och intres-
sant som perioderna på sjukhus 
bjudit på, säger han, är att han 
träffat många sjuksköterskor 
som är utbildade vid Högskolan 
i Gävle.

– I Gävle var det nästan alla, 
men även i Uppsala fanns det 
många härifrån. Det har blivit 
tydligt för mig vilken viktig 
roll dessa har. Det var roligt och 
glädjande att höra deras positiva 
kommentarer om utbildningen. 
Det har fått mig att känna lite 
extra för sjuksköterskeutbild-
ningen. 

Under promenaderna i 
Boulognerskogen brukar Leif 

ha en liten kikare i fickan för 
att kunna titta närmare på fåg-
larna.

– Bara på amatörnivå. Jag 
har bland annat sett sångsvanar 
och sådana har vi inte i Skåne. 
Men det här är en fantastisk 
miljö tillsammans med Rege-
mentsparken. Jag har också gått 
mycket i Uppsala, men det går 
inte ens att jämföra. 

FRYSER OM HUVUDET

Håret och skägget börjar sakta 
komma tillbaka.

– Det finns de som tror att 
man tagit bort håret bara för 
att det är modernt, skrattar han. 
Den största nackdelen är att 
jag känner sig lite frusen om 
skulten. Det är därför jag har 
mössan på mig.

Men Leif Svensson verkar 
inte bry sig särskilt mycket om 
den saken. 

Det första offentliga framträ-
dandet efter diagnosen gjorde 
han när rektorsstipendiet skulle 
delas ut första maj. Det gick i år 
till studentorkestern Geflaban-
det och studentradion.

Geflabandet, som i årets upplaga 
är lite jazzigare, blev en av mot-

tagarna av årets rektorsstipendium. 
Pengarna, 15 000 kronor, ska 

bland annat användas till inköp av 
ny mikrofon till sångerskan Jennie 
Johansson. Den andra mottagaren 
var Studentradion som fick 10 000 

kronor för att fortsätta att skapa 
debatt.

OVE WALL
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I biblioteksbygget händer allt samtidigt

Nya biblioteket förändras 
varje dag. Samtidigt som 
taket läggs på den yttre sö-
dervända rundeln, avslutas 
fasaden mot norr.
Inne dras den elektriska in-
frastukturen samtidigt som 
grupprummen målas och 
parketten klistras på plats i 
bottenvåningen.

Med ögonen i kors blir bilden verkligare
Det finns många sätt att möta verkligheten. Tolkningsmöjligheter förändras ständigt, klarsynen förändras beroende på gjorda erfarenheter. 
Bilder förblir dock platta. Om man man inte krånglar till det lite för sig. Det finns olika tekniker att skapa tredimensionella bilder, det vill 
säga bilder med djup. Detta är en av dem. Håll tidningen framför dig och titta mitt emellan bilderna nedan. Därefter tittar du vindögt så 
att du ser den högra bilden med vänster öga och tvärtom. Joxa med skärpeinställningen lite, så kommer du snart att se en perfekt replik av 
biblioteket inifrån.  

Du har hela sommaren på dig. Nu gör Högaktuellt uppehåll och återkommer i september. Trevlig sommar!
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Samarbetet med Egypten utökas
Högskolan i Gävle har i flera 
år haft ett aktivt samarbete 
med Suez Canal University i 
Ismailia i Egypten. I februari 
hade fyra lärare från HiG ett 
forskningsseminarium på 
plats för egyptiska lärare och 
studenter samt även några 
svenska företag. Seminariet 
uppmärksammades i både 
egyptisk radio och tv. 

Samarbetet har pågått under 
tre år inom utbytesprogrammet 
Linnaeus-Palme, som är till för 
lärare och studenter på högsko-
lans grundnivå. Än så länge har 
det bara varit lärarutbyte för 
HiG:s del, där lärare har varit i 
Egypten på utbyte i tre veckor 
och tvärtom. 

Tack vare detta samarbete har 

även ett forskningssamarbete 
påbörjats av Maria, Akmal, Stig 
och Per-Arne om ”Hållbara 
företagsrelationer i kulturellt 
avlägsna länder”. 

Syftet är att studera betydel-
sen av kulturella aspekter vid 
uppbyggnad och utveckling 
av hållbara affärsrelationer 
och hur små och medelstora 
företagsledningar kan använda 
denna kunskap för att hantera 
svårigheter och upprätthålla 
relationer i nätverk vid etable-
ringar utomlands. 

STOR SVENSKA FÖRETAG

Gruppen har genomfört en 
studie på stora svenska företag, 
bland andra Ericson, Tetrapak, 
Astra Zeneca, och SWECO, 

vilka samtliga finns etablerade 
i Egypten. 

De har gjort intervjuer om 
hur företagen arbetar med 
att bygga upp relationer och 
nätverk, vilka administrativa 
system som används, hur an-
passning efter kulturen i landet 
går till, hur de går till väga när 
de rekryterar och vilka kultu-
rella särdrag de anser sig kunna 
använda till sin fördel. 

GENUSPERSPEKTIV

Allt detta är studerat ur ett 
genusperspektiv och gruppen 
har varit i kontakt med olika 
egyptiska kvinnoorganisationer 
som arbetar med kvinnor som 
företagare liksom med The Na-
tional Council for Women som 

tillvaratar kvinnors intressen 
som företagare och på arbets-
marknaden. 

FÅTT GOD HJÄLP

En person som har betytt 
mycket för detta samarbete och 
för projektet är Doktor Awad 
El Haddad, egyptisk professor 
som har varit här i Gävle ge-
nom lärarutbyte i två omgångar 
och som har samarbetat mycket 
med gruppen och i deras forsk-
ning. Awad El Haddad gick bort 
i april i år och nu har gruppen 
kontakt med en kvinnlig profes-
sor vid namn Nagwa Khashaba 
som har hjälpt gruppen att 
komma i kontakt med de olika 
kvinnoorganisationerna och 
varit behjälplig med seminariet 

Huvudbyggnaden på Suez Canal University i Ismailia i Egypten dit HiG:s lärare är mycket välkomna. Nu vidgas samarbetet till att gälla även forskning. 
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Unikt dramapedagog-
program startar i höst
Sedan några år tillbaka pågår 
ett intensivt utvecklingsarbe-
te inom området drama/teater 
vid HiG. Till hösten startar 
Dramapedagogprogrammet i 
samarbete med Västerbergs 
folkhögskola. 

Utbildningen, som leder fram 
till en kandidatexamen i dra-
mapedagogik, är den enda i 
sitt slag i Sverige. Samarbetet 
med folkhögskolan gör att 
man kan ta tillvara båda ut-
bildningsformernas fördelar.
Fristående kurser inom ämnet 
har funnits vid HiG sedan några 
år. Dramapedagogik A och B är 
avsedda som fortbildning för 
till exempel lärare. På C-nivån 
möter dessa studenter de som 
redan har dramapedagogisk 
yrkesutbildning. Vid HiG ges 
även kurser i teatervetenskap/
teaterteknik, i nära samarbete 
med Folkteatern. En ettårig 
påbyggnad i Teater – Regi ges 
för närvarande i samarbete med 
Västerbergs folkhögskola och 
Dramatiska Institutet. Tanken 
är att studenterna framöver 

ska kunna välja att fördjupa sig 
konstnärligt (regi), pedagogiskt 
(lärarexamen) eller vetenskap-
ligt (masterutbildning). 

Bakgrunden är att en utred-
ning 1999 konstaterade att 
utbudet av akademiska kurser 
inom ämnesområdet minskat 
samtidigt som de estetiska 
gymnasieutbildningarna och 
kulturskolornas verksam-
het ökat. En slutsats var att 
Gävleborgsregionen, med 
dramapedagogutbildningen 
på Västerbergs folkhögskola 
i Storvik i kombination med 
närheten till och intresset från 
Högskolan i Gävle, lämpade sig 
väl för ett nationellt centrum. 
Målsättningen var på kort sikt 
att säkra och utveckla grund-
utbildning och fortbildning, på 
lite längre sikt att en professur 
inrättas i ämnet. De fristående 
kurserna, kandidatexamen och 
det nya utbildningsprogrammet 
innebär att grunden är lagd för 
en långsiktig utveckling.

Dramapedagogik infördes 
inom högskoleväsendet på 
1970-talet. Vid fem univer-
sitet erbjöds yrkesinriktade 
fristående ämneskurser upp 
till 40 eller 60 poäng. 

Vid högskolorna blev dra-
mapedagogik främst ett in-
slag i olika lärarutbildningar.
År 1974 startade en yrkes-
utbildning till dramapeda-
gog på tre folkhögskolor 
– i Storvik, Ljungskile och 
Kalix/Burträsk – en ettårig 
utbildning som utökades till 
två år redan 1976. Universi-
tets- och Högskoleämbetet, 
UHÄ, föreslog 1979 att 
dramapedagogutbildningen 
skulle förlängas till tre år, 
och genomföras i samarbete 
mellan folkhögskolor och 

universitet i fem ”ortspar” 
(SOU 1979:8). Förslaget 
sammanföll dock med en 
period av besparingar och 
ledde aldrig till något beslut.
Folkhögskolornas dramape-
dagogutbildning hade under 
mer än 20 års tid en stadig 
ström av studenter, som 
efter utbildningen fick rele-
vanta anställningar. I slutet 
av 1990-talet medförde 
ekonomiska problem och 
omprioriteringar att utbild-
ningen i norr lades ner och 
utbildningen i Ljungskile 
hotades av nedläggning. I 
det läget tog Länsstyrelsen 
i Gävleborg initiativ till 
den utredning av dramape-
dagogutbildningens framtid 
som nämns i texten ovan.

HISTORIK

Kulturpedagogiken 
behåller examensrätten
Problemen har tagits på all-
var och åtgärdats. Därför får 
HiG behålla sin examensrätt 
i kulturpedagogik, en utbild-
ning unik för landet.

Ungefär så kan meddelandet 
från Högskoleverket samman-
fattas.

Förra året, 2004, ingick äm-
net kulturpedagogik i Högsko-
leverkets stora utvärdering av 
utbildningar i kulturvetenskap 
och kulturpedagogik vid svens-
ka universitet och högskolor. 

LÄRARTÄTHET

I bedömningen av HiG:s kultur-
pedagogik befanns utbildningen 
vara behäftad med flera allvarli-
gare problem. Bland annat fanns 
"betydande organisatoriska och 
ämnesmässiga problem". Man 
ifrågasatte lärartätheten och 
efterlyste ett tydliggörande av 
innehållet i ämnet. Examens-
rätten ifrågasattes därför och 
högskolan förutsattes rätta till 
problemen. 

Vilket institutionen gjorde 
omedelbart. Vid en förnyad 
utvärdering i början av detta 
år fann bedömargruppen att 
samtliga brister var åtgärdade. 

I brevet skriver man:
"Institutionen har tagit 

bedömargruppens rekom-
mendationer på allvar /../ 
Knutet till ämnet finns nu 
två fast anställda dispute-
rade lärare samt en vika-
rierande adjunkt som en-
ligt uppgift från ledningen 
kommer att fastanställas 
från och med sommaren 
2005. Det framkommer 
i samtal med lärare och 
studenter att det finns en 
tydlig profil i utbildningen 
och inriktning i ämnet. 
/../ Det finns goda skäl 
att ämnet får behålla sin 
examensrätt. Inte minst 
viktigt är att det finns ett 
starkt stöd från institutio-
nens ledning samt från 
högskolans ledning att ut-
veckla kulturpedagogiken, 
ett ämne som är unikt för 
Högskolan i Gävle. "

Detta plus att man ansåg att 
ämnet är viktigt då det endast 
ges vid Högskolan i Gävle, 
räckte för att examensrätten får 
behållas.

som organiserades i Kairo i fe-
bruari i år.  

HÖLL SEMINARIUM

Lars Hjärne, prefekt vid In-
stitutionen för Ekonomi reste 
tillsammans med forskargrup-
pen till Egypten och Kairo i 
februari och höll ett seminarium 
för egyptiska företag, universi-
tetet och forskare. Den svenska 
ambassadören i Egypten, Stig 
Elvemar, öppnade detta se-
minarium. Där presenterade 
gruppen sin forskning och det 
uppmärksammades mycket i 
egyptisk tv, radio och press. Ett 
30-tal särskilt inbjudna perso-
ner deltog. 

–Vi blev otroligt positivt 
bemötta och mottagna. Det var 
fantastiskt, säger Maria. 

– En annan sak som var 
positiv var att rektorn från 
Suez Canal University, Farouk 
Mahmoud Abd El-kader, visade 
sig vara väldigt engagerad i 
samarbetet med Högskolan i 
Gävle och i vår forskning. Vi 
hade många diskussioner där de 
uttryckte att de gärna vill sam-
arbeta med HiG, även utanför 
Linnaeus-Palme, till exempel i 
fråga om forskning och gemen-
samma kurser. 

CAROL CHEN

EVA ÖSTERLIND

OVE WALL
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NT-Spåret ska vända nedgången

Naturvetenskap och teknik 
är kul. Det ska ett fyraårigt 
projekt, NT-Spåret, vid HiG 
visa. Det riktar sig till snart 
sagt alla, från dagis till gym-
nasiet, till lärarstudenter och 
lärare på ingenjörsprogram-
men. Målet är att förlänga den 
naturliga skolgången, från 
förskola till gymnasium,  till 
att även innefatt högskolan. 
Nyligen fick man 1,25 mil-
joner kronor från stiftelsen 
Erik Johan Ljungbergs utbild-
ningsfond vid Stora Enso för 
första året. Samma summa 
som man ansökt om.

Antalet studerande på de na-
turvetenskapliga och tekiska 
utbildningarna har minskat 
dramatiskt. Samma sak syns på 
de flesta högskolor. Kortsiktigt 
innebär det stora problem för 
hela omsorgsfullt utvecklade 
utbildningsprogram, inte minst 
ingenjörsutbildningarna. 

VÄLDIGT ALLVARLIGT

Långsiktigt är problemet större 
större än så.

– Det är ju väldigt allvarligt 
så till vida att det påverkar 
hela vårt välstånd om inte den 
högteknologiska industrin till-
godoses med personal, säger 
projektets nuvarande ordfö-
rande Samuel Hagsjö.

LÄRARE PÅ ALLA STADIER

Orsakerna till ungdomens 
ointresse är flera, men en kan 
vara att dagens ungdomar inte 
är riktigt medvetna om hur 
naturvetenskap och teknik, NT, 
påverkar vardagen, har gruppen 
resonerat. Här finner man en av 
de viktigaste åtgärderna, att se 
till att NT ingår som en naturlig 
del av det vardagliga skolarbetet 
ända från förskolan. Men också  
att se till att lärarna på alla sta-
dier har tillräckliga kunskaper 
själva på området.

– De kan påverka ungdomars 

attityder och väcka intresse, 
men det krävs då att lärarna har 
kunskaper för det.

I bidragsansökan skriver man 
också att det även kan hända att 
lärarna faktiskt har tillräckligt 
med intresse och kunskaper 
inom området men får svårt 
att förverkliga det man vill på 
grund av brist på ändamålenliga 
lokaler och/eller utrustning. 

PROJEKT FINNS REDAN

Med bildandet av ett nätverk, 
med Högskolan som spindeln 
i nätet kan råda bot på detta. 
Flera projekt förekommer 
redan på olika platser inom 
skolan i regionen, inom så-
väl förskola, grundskola och 
gymnasium. Däremot finns i 
dag ingen sammahållande länk 

för dessa. Även om det finns 
kontaktytor utgör de inte något 
direkt nätverk.

Här skulle Högskolan kunna 
komma in som sammahållande 
faktor. Tillsammans kan skapas 
en väl synlig ”röd tråd” genom 
hela utbildningsväsendets olika 
nivåer som i förlängningen 
även innefattar näringslivet, 
skriver man.

Genom ett nätverk kan kost-
naderna hållas nere genom att 
utrustningen kan vandra runt 
till olika delar och därmed inte 
behöver dubbleras. 

Nätet sträcker sig även längre 
än så då HiG redan varit i kon-
takt med till exempel Uppsala 
universitet för sambruk av ut-
rustning. Samtalen beskrivs 
som ömsesidigt positiva. Sam-
tal kommer även att öppnas 

med Karlstad universitet och 
Högskolan i Dalarna.

UPPTÄCKARLAND

Projektgruppen vill också att 
ett Center för Naturveteskap 
och Teknik, CNT, och ett 
Upptäckarland skapas. Det är 
helt enkelt en geografisk plats 
som skall "andas" naturveten-
skap och teknik, dit barn- och 
ungdomsgrupper flera gånger 
under studietiden ka återkomma 
för att upptäcka vetenskapernas 
mångfald. 

– Den idén är inte färdigtänkt 
ännu och det är något som man 
måste lägga stor möda på att 
utforma. Men vi kan hämta en 
hel del erfarenhet från andra 
liknande satsningar som Nuteks 
KomTek-projekt, säger Samuel 
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KomTek är kommunala 
teknikskolor där man på 
ett lustfyllt sätt kan lära sig 
mer om teknik. Där finns 
möjlighet till experimen-
terande med såväl vardag-
liga tillämpningar och mer 
avancerad teknik. Skolorna 
vänder sig till alla årskurser 
och är utvecklade av Nutek 
och AMS tillsammans.

Idén om kommunala tek-
nikskolor väcktes av Inga 
Lill Stjerndahl i slutet av 
1990-talet. Inga Lill arbe-
tade då med "Kvinnor och 
innovationer" och hade sett 
att många kreativa idéer föll 
på att det saknades teknisk 
kunskap för förverkligan-
det.

Samtidigt visade en 
doktorsavhandling de kom-
munala musikskolornas 
oerhörda betydelse för 
svenskt musikliv. Idéerna 
slogs ihop med teknik som 
innehåll.

Landets första KomTek 
skapades i Örebro 2003. 
Därefter har ytterligare sju 
skolor kommit till.

Idén bär en jämställd-
hetstanke där hälften av 
deltagarna skall vara flickor 
och hälften av handledarna 
kvinnor.

Hagsjö. (Läs mer om KomTek i 
artikel här intill.)

Upptäckarlandet kan också 
användas till fortbildningar 
av studie- och yrkesvägledare 
samt lärare på alla stadier. Men 
även föräldrar ska vara väl-
komna. Ytterligare vinster med 
uppförandet och driften av ett 
Upptäckarland, är att NT- och 
lärarstudenter kan medverka i 
verksamheten som handledare.

Satsningen på NT-Spåret 
har också goda möjligheter att 
smälta ihop med det pilotpro-
jekt som startar till hösten då tre 
ingenjörsutbildningar blir helt 
och håller projektbaserade. 

STYRGRUPP BILDAS

För övergripande strategisk led-
ning, styrning och samordning 
av projektet skapas en projekt-
organisation där rektor föreslås 
bli ordförande. Högskolan 
representeras av prefekter vid 
N- och T-institutionerna. Vidare 
ingår Ljungbegrsfonden, stu-
dentrepresentanter och en re-
presentant för gymnasieskolan.

Projektet är fyraårigt och 
medel för kommande söks 
senare.

KomTek"Avgö-
rande bety-

delse"
– Det här är av avgörande 
betydelse för oss. Vi kan 
inte bara sitta och vänta 
på att trenden ska vända, 
säger tf rektor Gabriella 
Åhmansson.

– Vi vill se oss som slutet 
i den röda tråden utbild-
ningsväsendet utgör. Ge-
nom den här donationen 
från Ljungbergsfonden har 
vi fått möjlighet att försöka 
åstadkomma detta, säger 
Gabriella Åhmansson.

– Vi vill förlänga den röda tråd 
som sträcker sig från förskola 
till gymnasium, till att även 
innefatta högskolan.

Detta säger Ljunbgbergsfon-
dens Börje Steén om varför 
man donerar över en miljon 
kronor till NT-Spåret.

Fonden har tidigare donerat 
en hel del pengar till olika 
projekt inom grundskola och 
gymnasium i Gävleregionen för 

Ljungbergsstiftelsen:
"Vi vill att den röda tråden 
fortsätter till Högskolan"

att stärka NT:s ställning som 
ämnen och öka nyfikenheten 
bland eleverna.

Börje Steèn menar att perio-
den förskola till gymnasium är 
den som känns naturligast för 
eleverna.

– Högskolan räknas som ett 
allt för stort steg och ingår inte 
som den naturliga fortsättning-
en. Det vill vi ändra på med den 
här donationen.

NTA-lådor
NTA står för Naturveten-
skap och Teknik till Alla. 
NTA-lådor skapades av 
Vetenskapsakademin med 
syte att möjliggöra goda 
förutsättningar för labo-
rationber och experiment 
utan att ha fast utrustning 
för detta. Lådorna finns i 
dag i 14 olika teman för 
åskurserna 1-6. En fort-
sättning för äldre elever är 
under vardande.
Gävle kommun har för 
närvarande 65 sådana lå-
dor som vandrar runt.

Börje Steén, Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond.

Befintliga teknikprojekt
Några befintliga projekt som 
är intressanta för NT-Spåret 
är Rotskärsskolans Teknik-
centrum, Älvkarleby Natur-
skola, Teknik för flickor i 
Älvbodaskolan, NTA i Gävle 
kommun, Doris-projektet, 
Jämrum, Älvboda Friskola 

(mobila it-lab), Lindgårdens 
för4skola (teknikutrustning), 
Pohemsskolan (utrustning för 
styr- och regler) 

Polhemsskolan har nyligen 
fått drygt 1,5 miljon kronor 
för inköp av utrustning.

OVE WALL
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Hur mycket kan jag stjäla i min korridor?
 – enkelt experiment ger svar direkt

Gör ett tvåminutersexperi-
ment:
Gå ut i korridoren utanför ditt 
rum. Samtidigt som du sakta 
går framåt ser du dig om-
kring och ställer dig frågan: 
Hur mycket skulle jag kunna 
stjäla här just nu?

När du gjort detta kommer du 
med säkerhet att märka att du 
inte behöver använda nyckel för 
att komma in till ditt eget rum. 
Du har nämligen inte låst.

BÄRBARA VAR MÅLET

2003 blev kulmen för dator-
försvinnanden vid HiG. Flera 
smash and grab-stölder gjordes 
och fysiska värden för tiotusen-
tals kronor försvann. Till detta 
kan läggas förlusten av inne-
hållet i datorer vilket ofta kan 
representera ett större värde.
– Målet detta år var bärbara 
datorer, ofta utan säkerthetsko-
pierat innehåll, säger Kent Hen-
riksson, säkerhetshandläggare 
på Högskolan i Gävle.  

Han är den, tillsammans med 
sin kollega Michel Häggström, 
som har bäst koll på vad som 
försvinner och vad som händer 
i lokalerna. 

PÅ BAR GÄRNING

Det händer dock att stölderna 
avbryts eller blir avbrutna. Så 
var fallet när Kent hittade dato-
rer inlåsta på en toalett inne på 
HiG. De visade sig komma från 
en datasal och kunde återställas 
innan tjuven hann fullborda 
stölden.

– Förmodligen hade man 
tänkt hämta datorerna senare.

En annan tjuv blev tagen på 
bar gärning i en datasal i färd 
med att packa datorer i en flytt-
kartong.

– Honom kunde vi stoppa 
genom att han lyckats utlösa 
två larm.
– Stölderna av större saker så-
som datorer har ändå minskat 

avsevärt efter att inbrottsför-
dröjande åtgärder byggdes in. 
Bland dessa en film som hindrar 
splittring av glasrutor. 

ATMOSFÄREN DRABBAS

– De personliga stölderna är 
svårare för oss att göra något åt, 
säger Michael Häggström.

Det handlar då om plån-
böcker, nyckelknippor (inte 
sällan med hemmanycklar), 

mobiltelefoner och dylikt som 
stjäls på ägarnas arbetsrum. 
Förutom den personliga förlus-
ten kan den sociala atmosfären 
på avdelningen lätt drabbas då 
sådana stölder sällan blir lösta.

För att ytterligare minska 
stölderna krävs att alla deltar, 
menar Kent och Michael. Alla 
kan till exempel fråga sig föl-
jande: 

Vilka saker du kan nå om 
du sträcker in armen genom 

fönstret? Dessa saker borde inte 
stå där.

Vad säger det som eventuellt 
står på fönsterbrädan om vad 
som finns i rummet? 

Vilka stöldbegärliga saker 
ligger fullt synliga innanför 
glasdörrarna på ditt olåsta ar-
betsrum? 

Då stölder av personliga ägo-
delar inte är en fråga för HiG 
måste dessa följas upp med en 
personlig polisanmälan.

För två år sedan nåddes kulmen för stölderna på HiG. Genom olika åtgärder har man fått antalet inbrottsstölder 
att minska. Men de personliga stölderna är svårare att komma till rätt med, där krävs personligt engagemang.
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Att minimera riskerna är 
allas ansvar och om man gör 
det tillsammans minimeras 
riskerna avsevärt.

STÖRNINGAR

I början av året skedde en mer 
ovanlig händelse. Vid ett bord 
i en korridor i hus 11 hade två 
vuxna män fått för sig att ha 
fest. En enliters spritflaska 
stod på bordet och bägge var 
ordentligt berusade. 

– Det blev riktigt hotfullt 
ett tag men männen gav sig 
iväg så småningom. Genom 
fönstret såg vi dem då sätta 
sig i en bil och köra iväg. 
Polisen lyckades stoppa dem 
i Hagaström.

– Ingen direkt skada var 
skedd men situationen var 
väldigt otrevlig, inte minst 
för de studenter som satt vid 
andra bord. 

Det är inte förbjudet för nå-
gon att vistas i korridorerna, 
däremot är det förbjudet att 
dricka alkohol där. 

LIGGER ÄNDÅ BRA TILL

Kent vill lägga till att HiG i 
jämförelse med andra hög-
skolor i ungefär samma stor-
lek ligger bra till i statistiken, 
betydligt färre brott sker här. 
Anledningen antas vara dels 
att utsatta lokaler försetts med 
inbrottsfördröjande hinder 
som ger polis eller vaktbolag 
större marginal, dels finns ett 
väldigt bra larmskydd.

ÖPPENHET SKYDDAR

Men ytterligare en väsentlig 
anledning är definitivt att 
lokalerna hålls öppna dygnet 
runt, året runt. Det har på 
låsloggarna visat sig att det 
i princip alltid finns folk i 
lokalerna. Detta verkar na-
turligtvis avskräckande för 
personer som helst vill vara 
ensamma.

Det kan också läggas till att 
skadegörelse i och på loka-
lerna är mycket sällsynta.

Eva, Ewa, Annika, Annica 
och Ingela svarar på/för allt
"Växeln." 
Orden brukar vara längre 
inom akademien. Förkla-
ringen är att ordet inte är 
heltäckande, det beskriver 
blott en skärva av vad det 
handlar om.

– Vi sitter inte bara i telefon 
hela dagarna, även om det bru-
kar bli så ansökningsmånaderna 
oktober och april. Och i mitten 

av juli. Vi sköter ju om telefon-
faktureringen för hela huset och 
ser till att hänvisningssystemet 
fungerar liksom att alla uppgif-
ter i Parlando är riktiga.
– Fast ibland gör vi ju inte 
det och då kan vi sälja saker 
ur profilkollektionen. Det blir 
mer och mer, märker vi. Eller 
hjälper studenter i receptionen 
som tappat handväskan eller 
inte hittar hem... Och de kanske 

behöver en huvudvärkstablett. 
Och schema är det ju inte alla 
som har, då kommer de till oss 
och frågar.

Från vänster på bilden nedan: 
Ewa Hultman, Eva Holmqvist, 
Annica Siirtola, Ingela Skoog 
och Annica Jacobsson berättar 
också gärna numret till Gävle 
kommun om någon undrar, 
vilket en del gör. 

OWL

OVE WALL
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B SVERIGE

Porto 
betalt

Björn Marteinsson, isländsk 
forskarstipendiat vid KTHs 
forskarskola, Högskolan i 
Gävle, blir rekordsnabb doktor 
i byggnadsmaterialteknik. 

Han presenterade efter en-
dast 33 månaders forskning sin 
doktorsavhandling som handlar 
om hur man livslängdsplanerar 
byggnader för att kunna säker-
ställa att satta mål och förvänt-
ningar verkligen uppnås. Björn 
Marteinssons metoder för detta 
är ett viktigt bidrag till interna-
tionell standardisering.

Disputationen ägde rum på 
institutionen för byggd miljö på 
Brynäs den 20 maj.

Samhällsbyggnads- och 
byggsektorn utgör med cirka 

10 procent av BNP och cirka 
450 000 sysselsatta personer 
en dominerande industrisektor 
i landet. Sektorn har avgörande 
betydelse för att åstadkomma 
en hållbar utveckling. Den 
kallas inte sällan 40 procent-
sektorn då den svarar för cirka 
40 procent av all förbrukning 
av materialresurser och energi, 
bidrar med cirka 40 procent av 
emissionerna av växthusgaser 
samt svarar för cirka 40 procent 
av avfallsmängden. 

Livslängdplanering av bygg-
nader är en förutsättning för 
att nå miljömål och säkerställa 
tekniska och ekonomiska pre-
standa.

Björn Marteinsson 
doktor på rekordtid

14 av 22 utbytesstudenter 
förbereddes i mitten av maj 
för sina utbytesresor. Tf rektor 
Gabriella Åhmansson berät-
tade om sina egna erfaren-
heter och rekommenderade 
Svenska kyrkan. Inte nöd-
vändigtvis för gudstjänst. Där 
brukar även finnas svenska 
traditioner och kanelbullar 
liksom kaviar och svenska 
papperstidningar. Informa-
tionschef Lars Söderberg 
slog fast att han framför sig 
hade 14 ovanligt begåvade 
studenter, som tog vara på 
möjligheten som gavs, att 
resa iväg. På vägen fick de ett 
råd: "ljug aldrig, då behöver 
du inte anstränga dig för att 
komma ihåg vad du sagt".  

jag, ha mycket tålamod och en 
vilja att lära sig nya saker. Under 
min tid här fick ja göra många 
roliga saker. Till exempel fick jag 
vara med på intressanta undervis-
ningar och jag fick åka till andra 
högskolor och dela ut en massa 
uppgifter. Det tyckte jag var en 
rolig grej, att inte bara sitta på en 
lektion utan att få komma ut lite 
och få se andra skolor och hur de 
har det. 

Men de finns också lite mindre 
roligt. Att sitta på möte i tre och 
en halv timme var inte riktigt min 
grej. Om jag ser tillbaks på den 
här veckan tycker jag att Högsko-
lan har varit en bra plats att vara 
på och om ni har någon som ni 
känner som ska på prao så tycker 
jag att ni ska rekommendera 
Högskolan."

EMIL EKLUND, PRAO 

"För att vara på prao på Hög-
skolan i Gävle måste man, tror 

Gästkrönikör

Studenter förbereddes för utlandsstudier

Emil Eklund


