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Birgitta Stymne hedersdoktor
– ståtlig Akademisk högtid i Konserthuset

Gävle Symfoniorkester stod 
under ledning av Johan Lars-
son för musiken vid den Aka-
demiska högtiden, den första 
sedan 2006, som hölls fre-
dagen den 15 april i Gävle 
Konserthus.

Sid. 5 

Skrivhjälp 
välkommen
Drop-in eller mejl – båda sät-
ten kan användas om man som 
student behöver skrivhjälp vid 
Hig. Fyra experter är i Skrivar-
verkstaden beredda att skärskå-
da uppsatser och referenssys-
tem med målet att förbättra det 
akademiska skriftspråket bland 
studenterna.

Sid. 4

Lite trångt var det på scenen när symfoniorksetern delade utrymme med  högskoleledning, professorer och nya doktorer men 
ceremonin flöt utan avbrott med ungefär lika delar musik, hedersbetygelser och tal.

Internationella kontakter ett måste
Att utveckla internationella kontak-
ter är mycket viktigt för att kunna 
hålla en bra kvalitet på utbildning-
arna. Men kanske är Högskolans 
lärar- och studentutbyten för långa 
för många. 

antagandet kan möjligen förklara 
varför betydligt fler utländska studen-

ter kommer hit, än de Hig-studenter 
som söker sig utomlands. 

Vid Internationaliseringsdagen i 
slutet av mars diskuterades det glo-
bala samarbetet av Hig, Sandvik aB, 
Region gävleborg, gävle kommun 
och Älvboda friskola.

Sid. 3

Lyckad miljödag
gratis mat och delikatesser, 
billiga böcker och kläder och 
datorer till spontanköpspris var 
några saker som det bjöds på 
under Inspirationsdagen som 
arrangerad av Rådet för hållbar 
utveckling. 

Sid. 6 
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Rektor Maj-Britt Johansson

Internationalisering villkor för framgång
Internationalisering – vad är 
det bra för? Det är en av de 
frågor som ställdes på det 
samråd kring ämnet som 
hölls av Akademin för utbild-
ning och ekonomi, AUE, i slu-
tet av mars.

Först kan det slås fast att de 
internationella kontakterna är 
betydligt fler än man tror och 
att de visar en tydlig mångfald. 
Slutsatsen kan man dra efter att 
ha hört flera projekt presenteras 
vid det samråd om internationa-
lisering som hölls på Hig, med 
akademin för utbildning och 
ekonomi, aue, som arrangör.

Nyttigt utsätta sig
gävle kommun, Region gäv-
leborg, Sandvik aB, aue samt 
Älvboda friskola i Älvkarleby 
fanns representerade, var och 
en med egna erfarenheter av in-
ternationella utblickar. 

Prorektor Svante Brunåker 
resonerade inledningsvis om 
fördelarna för studenter att söka 
sig utomlands för en period. att 
internationalisera sig är bra på 
samma sätt som det är bra att 
motionera, menade han.

– Det är nyttigt för studen-
ter att öppna sig för situationer 
där man inte i förväg vet hur 
man ska bete sig och att åka på 
studentutbyte är ett stort steg i 
självförverkligandet.

Kanske för långt
Hig har för närvarande cirka ett 
hundratal platser för studentut-
byten i världen. Men betydligt 
fler utländska studenter tar 
chansen att komma hit än det 
finns HiG-studenter som antar 
möjligheten.

– Det är ett problem. Det 
kanske är så att tre månader ut-
omlands inte passar alla. Jag har 
sett studenter som varit borta i 

tre dagar och kommit tillbaka 
förändrade, sa kia Sundberg-
kimhag från aue och undrade 
om det inte var dags att prova på 
lite kortare varianter.

Omfattande nät
gävle kommun har ända sedan 
1947, då de första vänorterna 
kom till, byggt upp ett omfat-
tande globalt kontaktnät på 
olika områden, från vänskap 
till näringsliv. Vänorterna finns 
på Island, i Sydafrika, uSa, 
Norge, lettland, Danmark och 
Finland. 

Om detta berättade annika 
lundqvist, enhetschef på In-
ternationella kontoret vid kom-
munen. 

– Vi lever i en globaliserad 
värld. Det gäller då för oss att 
vara delaktiga och att vara med 
och påverka. Dessutom behöver 
vi kompetenta medarbetare och 
vill därför vara en attraktiv ar-
betsgivare.

gävle kommun har en ex-
portintensiv industri där språk-
kunskaper blir allt viktigare. 
Slutligen ger gjorda utlands-
studier högre ingångslön, slog 
annika lundqvist fast.

Egna kontor
Region gävleborg består av tio 
kommuner och ett landsting och 
har hand om utvecklingsfrågor 
på alla plan.

– Vi har egna kontor i Brys-
sel för tre av kommunerna. 
kontorens uppgift är att hålla 
koll på vad som sker och att 
fungera som lobbyorganisa-
tion. Det är inte bara staterna 
som ska höras och synas i eu 
utan även regionerna, sa Catha-
rina Hegrelius.

– Inom EU finns även mycket 
forskningspengar att hämta och 
vi måste vara med även på den 
planen.

Visionsförslaget helt realistiskt

Följande text är hämtat från 
inledningen till den presenta-
tion av Högskolans nya pro-
fessorer och doktorer, som 
framställdes till den Akade-
miska högtiden i april, om 
vilken mer finns att läsa på 
annan plats i detta nummer.

  

 Högskolan i gävle kan sedan 
mitten av år 2010 glädjas 
över att ha rätten att exami-

nera för doktorsexamen inom 
det huvudsakligen tekniska 
området Byggd miljö. Det visar 
att vår forskning inom detta om-
råde håller samma höga kvalitet 
som på våra universitet. Den rad 
av personer som i dag kommer 
att diplomeras efter avlagd dok-
torsexamen vid andra lärosäten 
visar att Högskolan i gävle är 
en attraktiv samarbetspartner 
för våra klassiska lärosäten. 

De nya doktorerna lyck-
önskar vi givetvis till 

examen. Ni har utvecklat  
ny kunskap som på olika sätt 
kommer att bidra till landets 
utveckling. Men jag vill också 
lyckönska regionen till den 
kompetenshöjning som vårt 
lärosäte har bidragit till ge-
nom den kompetensutveckling  
som våra doktorer står för. På 
samma sätt är det med de pro-
fessorer vi idag installerar på 
den högsta akademiska befatt-
ningen. 

I vårt förslag till ny vision 
har människan en central 

plats och ”Högskolan i gävle 
ska ha en ledande position 
inom utbildning  
och forskning 
för en hållbar 
l i v s m i l j ö 
för män-
n i s k a n ” . 
Det kan 
t y c k a s 
vara ett 
h ö g t 
ställt 

mål men för oss ter det sig helt 
realistiskt mot bakgrund av så-
väl kompetens som kapacitet. 
Vi är stolta över att kunna bidra 
till en hållbar livsmiljö för män-
niskan inte minst ur perspekti-
vet för vår regions fortsatta ut-
veckling. 

Högskolan kan inte existera 
utan sin historia. till dess 

utveckling har i hög grad den 
person bidragit som i dag utses 
till Hig:s första hedersdoktor. 

Jag lyckönskar er alla och ser 
fram emot ert fortsatta bi-

drag till kunskapsutvecklingen 
för en hållbar livsmiljö för män-
niskan.

Boken till höger framställdes till 
den Akademiska högtiden den 
15 april. Här presenteras nio 
nyinstallerade professorer (av 
totalt 15) samt inte mindre än 
33 (av 47) nya doktorer, som 
samtliga har fått en sida till sitt 
förfogande för att presentera 
sina respektive forskningsom-
råden.
Den som vill ha ett exemplar är 
välkommen att kontakta forsk-
ningssekreterare Håkan Attius. 

Utökade internationella nätverk 
för studenter och medarbetare
– Strategiska nätverk och in-
ternationella samarbeten kan 
finnas på alla områden och 
för alla medarbetare och stu-
denter. Internationaliserings-
dagen är ett sätt att stimulera 
detta.

Det säger Åsa Morberg, chef för 
akademin för utbildning och 
ekonomi, aue. 

– Vårt internationaliserings-
arbete är inte en följd av att 
Högskoleverket annonserat 
önskemål om detta, utan av att 
vi vill höja kvaliteten på våra 
utbildningar och ge studen-
ter och personal tillfälle att 
utvecklas och förvärva kom-
petenser som  man knappast 

får på sitt rum eller genom 
böcker.

Åsa Morberg säger att det är 
med glädje akademins åsikter 
och önskemål om utökad inter-
nationalisering delas av både 
kommunen och Region gävle-
borg.

– Och inte minst Älvboda 
friskola som ju ändrar villkoren 
för oss på Högskolan i framti-
den. Det är mycket glädjande 
att höra om friskolans elevers 
samarbete.

aue har en arbetande grupp 
för internationaliseringsarbete 
med elena ahmadi som sam-
ordnare. arbetet bedrivs till-
sammans med intenationella 
sekretariatet.

Sandvik är ett synnerligen glo-
balt företag och har dessutom 
ett eget gymnasium i Sandvi-
ken.

– alla som går på görans-
sonska gymnasiet får åka på ut-
landspraktik, berättade tommy 
Miettinen, ansvarig för Sand-
viks universitetsrelationer. 

Sandviks behov av kompetens 
omfattar inte bara ingenjörer. 
Även personal inom flera an-
dra områden behövs. Därför ser 
man kontakten med inte minst 
Hig som mycket viktig. För att 
stärka kontakterna direkt med 
studenterna skickar man varje år 
ut 10 studenter på masternivå  på 
betald utlandspraktik.

Börjar med brev
Älvboda friskola slutligen in-
leder sina internationella kon-
takter med brevvänner, skapar 
sedan gemensamma projektar-

beten och tar slutligen kontakt 
via internettelefoni. 

– Det här är riktiga möten och 
det blir mycket engelska. Bre-
ven har verkliga mottagare. Det 
är viktigt. Hur spännande är det 
att skriva något som bara lära-
ren ska läsa, undrade Michael 
Haglöf, lärare. 

På frågan om hur man ge-
nomför lyckade projekt var 
svaren ganska entydiga. Hitta 
en bra idé, svara på frågan var-
för idén bör genomföras, gör 
en tydlig plan och struktur, finn 
de drivande personerna, visa 
entusiasm och presentera idén 
för företag, kommuner eller 
andra organisationer och se till 
att idén inte dör när vardagen 
tränger sig på. 

Ove Wall

Högaktuellt återkommer till 
ämnet HiG:s utlandskontakter 
med mera i majnumret.
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Välkommen handledning i att skriva på akademiska
"Flippa inte ut och ha inte för 
roligt. Följ våra regler annars 
kapar vi dina betyg vid fotknö-
larna. Vi har koll. Sätt dig ner 
och läs. Och hänvisa. Och 
skriv som en myndighetsper-
son. Bli klar i tid och sluta vara 
så jävla flummig."

Citatet ovan är hämtat från en 
insändare från en besviken eller 
student, i en uppsalatidning och 
inleder avhandlingen Vägar till 
ett akademiskt skriftspråk av 
Sofia Ask.

Måste belysa
Det handlar om skillnaden mel-
lan att skriva personligt där ja-
get har en självskriven närvaro 
och att skriva akademiskt där 
ens uppgift är  att sakligt vara 
en länk mellan forskning och 
läsare.

– Visst kan man skriva "jag" 
även i en uppsats men då måste 
det vara för att belysa något, sä-
ger Helena Hammarström som 
leder Skrivarverkstaden vid 
Hig. 

Behovet tydligt
efter tio veckors försöksverk-
samhet under höstterminen 
visar det sig tydligt att beho-
vet av skrivstöd finns. Cirka 
60 gånger har studenter inom 
Hig bett om stöd, oftast vid 
besök under drop-in som er-
bjuds tre dagar i veckan. He-
lena och hennes kolleger har 
resonerat om frågor om såväl 
form som språk och referens-
hantering.

Bearbeta kunskap
– Det här har varit något efter-
satt under lång tid. Många har 
inte de språkliga grunderna kla-
ra för sig och kan ha det svårt 
att ta sig in i den här typen av 
skrivande. 

SMS-språk
I dag skriver vi mer än någon-
sin, vilket så klart påverkar 
vårt förhållande till skrivandet. 
kanske inte alltid på bästa sätt. 
Bland annat har texthandledar-
na sett mer påverkan från sms-
språk än vad som kan gå an. 

– Vi anar lätt att tal- och 
skriftspråken närmar sig varan-
dra, De skriver ofta direkt ifrån 
huvudet, de skriver till exempel 
"ja" i stället för "jag" och har 
inte full koll på riktig menings-
byggnad. 

Innehåll feltolkas
Det finns också många exempel 
på att något skrivits på så dålig 
svenska att innehållet inte kom-
mer fram, alternativt kan feltol-
kas, vilket ytterligare belyser 
vikten av att frågan lyfts. 

– Utan skrivstöd finns även 
en stor risk att studenter, kan-
ske framför allt svenska stu-
denter med utländsk bakgrund, 

avslutar studierna i förtid på 
grund av att språkkunskaperna 
inte räcker trots att deras övri-
ga studieresultat är fina. Ska vi 
ha breddad rekrytering måste 
vi även ha en strategi för hur 
det ska gå till.

– Flera lärare har kontaktat 
oss och efterlyst mallar, med 
samma styckeindelning, refe-
renshantering och layout, för 
studenterna att ladda ned, men 
vi tror inte på det.  

 – Skillnaderna inom de olika 

Eva-Lena Stål går igenom en inskickad studentuppsats. I marginalen skri-
ver hon sina förslag till ändringar och rättelser. Uppsatsernas innehåll kan 
hålla hög kvalitet men bristande svenska kan definitivt hindra förståelsen 
och till och med skapa missförstånd.

akademiska disciplinerna, och 
skillnaderna mellan hur man 
skriver avhandlingar om till 
exempel bildkonst eller radio-
elektronik är för stora. Men det 
behövs en plattform för att dis-
kutera de här sakerna. en sådan 
plattform vill vi gärna vara och 
vi har gärna kontakt med under-
visande lärare.

Det finns flera sätt att få 
skrivstöd. Besök på Drop-in är 
ett, öppettiderna står på Biblio-
tekets webbplats. ett annat sätt 
är att få stöd via mejl.

Bisatsfel
I det lilla rummet i biblioteket 
sitter en av stödpersonerna, 
eva-lena Stål. Då ingen sö-
kande dykt upp under drop-
in-tiden, passar hon på att gå 
igenom en inskickad uppsats 
av en student med utländsk 
bakgrund. 
– Ofta är studenter med ut-
ländsk bakgrund lite osäkra 
på sig själva, även om de bott 
här i flera år, och de kan för-
söka rätta till eventuella brister 
med att skriva längre meningar 
vilket gör att man lätt kan gå 
vilse bland bisatserna, säger 
eva-lena Stål som sitter vid en 
dator i Skrivarverkstadens rum 
i högskolebiblioteket. 

Peka på brister
I det rosa kommentarsfältet i 
Word-programmet står rättel-
ser, påpekande och tips som 
ska stärka studentensa upple-
velsen av språkets form och 
nyanser.

– Vi gör studenterna upp-
märksamma på var deras språk-
liga brister finns och alla vill 
verkligen lära sig ett bra språk, 
säger hon.

Ove Wall

En hjälpsam kvartett som rycker in när språkbristerna visar sig. Högskolans Skrivarverkstad har tagit fastare 
former efter en tio veckor lång provperiod som tydligt visade att behovet av skrivarstöd finns. Från vänster Carin 
Röjdalen, Maj-Britt Westlin, Eva-Lena Stål samt samordnaren Helena Hammarström. Samtliga hör till Akademin 
för utbildning och ekonomi som startade verksamheten.

HiG:s första hedersdoktor
Högskolans tidigare rektor 
Birgitta Stymne utsågs vid 
den Akademiska högtiden i 
mitten av april till HiG:s första 
hedersdoktor.

Birgitta Stymne blev redan 
1989 rektor och innehade tjäns-
ten i två ämbetsperioder till 
2001.  under hennes tid upp-
fördes Naturvetenskapens hus, 
Högskolan koncentrerades till 
gävle med en stark tillväxt och 
ökad forskning.

Vid högtiden i gävle kon-

serthus belönades ytterligare 
personer. kaisu Sammalisto 
tilldelades årets miljöpris för 
sina särskilda insatser för Hig:s 
miljöarbete.

Nyskapande insatser
Ming Zhao fick Kontaktrådets 
utmärkelse, ur landshövding 
Barbro Holmbergs hand, för ny-
skapande insatser inom samver-
kan med omgivande samhälle. 
Hans insatser rör inte minst det 
växande samarbetet mellan Hig 
och universitet i kina.

2011 års utmärkelse som 
bästa lärare, nominerad av 
Studentkåren, tilldelades Ola 
Dahlberg, universitetsadjunkt 
på avdelningen för medicinsk 
vetenskap.

Inte mindre än 33 doktorer 
promoverades medan sju pro-
fessorer installerades med in-
signer och diplom.

För musiken stod gävle 
Symfoniorkester under ledning 
av  Johan larsson. efter cere-
monin gavs middag i konsert-
husets restaurang. 

Överst till vänster: Högskolans tidigare rektor tog av nuvarande rektor 
Maj-Britt Johansson emot diplom och utsågs till HiG:s första hedersdok-
tor.
Överst till höger: Kaisu Sammalisto förärades Högskolans miljöpris för 
sina många insatser på området under många år.
Ovan: Dirigenten Johan Larsson ledde med lätt hand Gävle Symfonikor-
kester i de mellanliggande musikstyckena. 
Till vänster: Ming Zhao mottog av Kontaktrådet Samverkansutmärkelsen 
för 2010 medan Ola Dahlberg av studentkåren utsågs till bäste lärare.
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Hållbar miljöidé slog rot i Rävhallen Säkerheten kräver engagemang

"Hur mycket fel kan det bli?"

En succé. Något annat kan 
man inte kalla den Inspira-
tionsdag som Rådet för håll-
bar utveckling vid HiG ord-
nade den 12 april i Rävhallen.

Här blandades smått och stort. 
Det minsta var Björn ansnes 
bakterieodlingar som kunde be-
traktas i mikroskop eller sam-
hällsvis med blotta ögonen.

– efter att sett resultatet av 
Jonas kågströms utredning av 
tyghandduk eller pappershand-
duk, till pappersvariantens för-
del, har jag gjort bakterieod-
lingar i värmeskåp och funnit 
att pappershanddukarna inne-
höll flest, berättade Björn.

Han stryker under att det inte 
behöver betyda att kollegan Jo-
nas resultat är helt fel.

– Dessutom ska vi ju akta oss 
lite för sånt som tar död på bak-
terier. 

I provet ingick även en disk-
trasa. Den visade sig ha minst 
antal bakterier. Björn utgår från 
att den blivit mycket lite an-
vänd.

Bra prutmån
gästrike renhållare var inbjud-
na och lärde bland annat ut hur 
man gör blomkrukor av vanliga 
dagstidningar.

en tämligen rik folkström 
drogs till den loppmarknad som 
utgjorde huvudinslaget vid da-
gen. Psykologiläraren och bok-
samlaren Bengt-Åke lindholm 
fanns på plats med kartonger 
fyllda med dubbletter ur sin di-
gra litteratursamling, för återan-
vändning till låga priser. 

Studenten Xu Xiaodan från 
kina läser management sedan ett 
år och passade på att sälja egna 
och kamraters saker, däribland 
en gammal resegrammofon och 
avverkad studentlitteratur. 

Begagnade kläder, både för 
barn och för vuxna, var också 
rikt förekommande på bord och 
galgar. Datorer kunde köpas för 
1540 kronor styck, liten platt-
skärm för en femtiolapp.

Gratis delikatesser
I nordvästra ljusgården hade 
studentkåren dukat fram gra-
tis frukost och mer att äta, inte 
minst delikatesser som snittar 
och chokladbollar, fanns gratis 
från Caffe Prego.

Dessutom avgjordes Foto-
klubbens fototävling på temat 
Hållbar livsmiljö. Delade på 

förstaplaceringen gjorde lars-
torsten eriksson, Hasse Rosén 
och kristin gerth. Deras bilder 
ses på Fotoklubbens hemsida.

Nöjd arrangör
annika Johansson som leder 
verksamheten i RHu, Rådet för 
hållbar utveckling, är närmast 
lyrisk i sina kommentarer efter 
dagen.

– Det var verkligen jättekul 
med alla som ställde upp från 
Högskolan och även personal 
från Stena och gästrike Åter-
vinning som fanns på plats.

– Vi hade inte räknat med att 

Vad gör vi med den informa-
tion som finns i en dator som 
tillhört en person som opla-
nerat slutat arbetet? Det är 
en av de många frågor som 
belystes vid den nationella 
säkerhetskonferensen som 
annordnades vid HiG i mit-
ten av april.

Frågan hör till de många som 
rör hanteringen av digital infor-
mation, ett ännu tämligen nytt 
område i myndighetsvärlden 
som formligen skriker efter be-
lysning. Vid göteborgs univer-
sitet har man antagit en strategi 
i frågan vilken NN berättade 
kort om.

– Den kan kännas olustigt att 
gå in i en dator som hanterats 
länge av någon kollega och som 
kanske även innehåller privat 
information. 

Vad gäller studenters hemma-
kataloger har man sagt att resur-
sen tillhör universitetet och där-
för också kan hanteras  enligt 
detta. När det gäller anställdas 

datorer är läget lite annorlunda.
– När personal slutar kan man 

alltid be denna att städa datorn 
efter sig, ta bort privat informa-
tion och kasta sådan man under 
arbetet samlat på sig. Detta ska 
då ske kanske två veckor innan 
personen slutar, inte senare.

Social marknadsplats
Allt fler universitet och hög-
skolor söker sig till de pre-
sumptiva studenternas domä-
ner via sociala nätverk som till 
exempel Facebook. Även här 
dyker flera säkerhets- och stra-
tegifrågor upp, många hittills 
utan svar.

Många frågetecken
en längre föredragning om 
bland annat detta hölls av Per 
Hallqvist från datasäkerhetsfö-
retaget Symantec. Han konsta-
terade att många frågetecken 
finns om hur myndigheters fö-
rekomst på social webbplatser 
ska hanteras.

– Är kommentarer från utom-

stående på exempelvis twitter 
diariepliktiga? Ja, förmodligen, 
besvarade han själv frågan och 
ställde även den naturliga följd-
frågan: 

– kan vi då radera inlägg vi 
finner stötande eller sådana vi 
av annan anledning inte tycker 
ska finnas där?

Per Hallqvist ryckte på ax-
larna och visade att lagar och 
bestämmelser ligger efter.

Men han menade att myn-
digheten i varje fall bör skaffa 
sig en överblick över frågorna 
redan nu.

Mycket att göra
– Vi ser att den nya digitala 
verkligheten ställer högre och 
kanske framför allt nya krav på 
oss. Med den större öppenheten 
vi som myndighet lyder under, 
vilket inbegriper såväl digital 
dokumenthantering som den 
fysiska miljön, måste vi samla 
den kunskap som redan finns 
och samtidigt skaffa mer kän-
nedom om vad som kan hända, 

5BiBlioteket

5 års jubileum

Utställning av läsplattor, surfplattor och e-böcker, aktiviteter 
och visning av våra lokaler. Detaljerat program se  

www.hig.se/biblioteket. Vi bjuder på tårta och kaffe.

Kristian Luuk – ”Hitta din grej” 
– min resa från Handelshögskolan till På Spåret, kl 13

Erik Fichtelius, vd UR – ”Vart är vi på väg?”
– min syn på framtidens UR, OER och medievärld, kl 14

Båda föredragen hålls i aulan (Valhall) 

Biblioteket 5 år och Learning Center 10 år – det ska vi fira!

Kom oCh Lys sn a på :

Varmt välkomna!
H ö g S k O l a n  i  g ä V l E  O c H  g E f l E  S t U D E n t k å R

 Tisdag 17 maj kl 11–16
det skulle gå så lätt att ordna en 
sådan här dag. Men alla har dra-
git sitt strå till stacken och allt 
har fungerat felfritt. 

Radiobesök
Radions P4 gävleborg besökte 
Rävhallen två gånger under da-
gen för att uppdatera lyssnarna.

Beslut finns nu att dagen ska 
bli årligen återkommande och 
då i samband med kommunens 
Framtidsvecka, och annika ber 
att få skicka ett stort tack till alla 
som deltog.

Ove Wall

En antik grammofon, fungerande, 
fanns bland poslin och annat på 
studenten Xu Xiodans bord

Alltid användbart är kontorsma-
terial som pärmar och plastfickor. 
Kostar det en spottstyver är det 
ännu trevligare. Även datorrerna 
betingade ett pris som lämpade sig 
för spontanköp, 150 kronor, 

säger lars Söderberg, senior 
rådgivare vid Hig och konfe-
rensannordnare.

Ove Wall 

Högt söktryck
Omkring 9 300 personer 
har sökt studier vid HiG 
som förstahandsval.

Socionomprogrammet är 
populärast med med drygt 
500 sökande. Något färre, 
447, har sökt Fastighets-
mäklarprogrammet vilket 
är betydligt fler än tidigare 
år. Sjuksköterskeprogram-
met är näst näst populärast 
med 213 sökande.

en tredjedel av ansök-
ningarna är till program 
medan resten gäller till 
kurser. 

Mycket – kan man svara ef-
ter att ha sett spridningen av 
HiG:s kampanj för ämneslä-
rareprogrammet. 

kampanjen om de genanta 
kunskapsbristerna har gått på 
bio, i Stockholms tunnelbana, 
affishtavlor och inte minst på 
internet där filmen om den res-
taurangätande familjen fått eget 
liv och dyker upp på den ena 
video-länksamlingen efter den 
andra, med genomgående upp-
skattande betygelser. 

På den största videosajten 
Youtube har filmen i skrivande 
stund setts av betydligt över 
32 000 personer.

– Syftet med kampanjen har 
varit att berätta om en del av 
den nya lärarutbildningen som 
erbjuds vid vår högskola till 
hösten och genom att skapa 
uppmärksamhet bygga varu-
märket Högskolan i gävle, sä-
ger kommunikationschef Johan 
ahlgren.

OWl

Kalendariet utgår denna 
månad på grund av för få 
inlämnade tips.
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Rättelse
I Högaktuellt 2011–2 smög sig 
ett fel in under rubriken "Större 
perspektiv" på sidan 4.

Miljöteknik – inriktning vat-
ten, återvinning och energi är 
inte en kurs utan ett utbildnings-
program som läses enligt co-op-
modellen.

annika eklund är utbild-
ningsledare och Ola eriksson 
ansvarar för ämnet Miljöteknik 
som är nyinrättat på avdelning-
en Bygg-, energi- och Miljötek-
nik som ulf larsson är chef för.

Svensken i litteraturen
Hur idékom-
plexet kring 
den svenska 
mannen for-
muleras och 
gestaltas i 
Sven lid-
mans och Sig-
frid Siwertz 
prosa från 
1910-talet är 
den centrala 
f r å g e s t ä l l -
ning i linn 
a r e s k o u g s 
d o k t o r s a v -
handling som 
parallellspi-
kades i Hög-
skolebibliote-
ket onsdag 19 
april. Disputa-
tionen sker vid uppsala universitet fredagen den 13 maj vilket 
inte skämmer henne nämnvärt. 
– Det var den enda tiden som fanns kvar.

Ergo-priset
Magnus Eklöf, ägare 
och VD för Alderhol-
mens Mekaniska AB, 
har utsetts till årets vin-
nare av Ergopriset.

Hig:s rektor Maj-Britt 
Johansson och profes-
sor Svend erik Mathias-
sen överlämnade den 9 
april priset, i form av en 
glas-skulptur från  Högbo 
bruk.

Juryns motivering ly-
der: "Ergopriset 2011 går 
till ett företag där med-
bestämmande fungerar i 
praktiken. Förändringar 
fixar man på egen hand 
och på egna initiativ, och 
ordning och reda är led-
orden när man skapar ef-
fektiva arbeten som både 
ger god ergonomi för 
personalen och framgång 
hos kunderna."

ergopriset ges till ett fö-
retag som har satsat på en 
bra arbetsmiljö och däri-
genom ökat företagets 
lönsamhet. 

Nominera företag kan 
vem som helst göra.

Linn Areskoug parallellspikade sin avhandling i lit-
terturvetenskap.

Personalutflykt
Dga-gruppen bjuder in till 
2011 års personalutflykt. I 
år till uppsala den 26 maj. 
Vi besöker bland annat lin-
némuseet, universitetshuset 
och så följer vi Pelle Svans-
lös spår.

anmälan gör ni till 
msn@hig.se, senast den 2 
majaccepterade du mailet 
från den 7/2 behöver du inte 
anmäla dig igen.

Du som önskar special-
kost ange även detta. tänk 
då på att ”svara med kom-
mentar” om du anmäler dig 
via lotus.

Utförligt program finns 
på Dga-gruppens webb-
sida:

Välkommen med din an-
mälan!

DGa-Gruppen

Plattektoniken, teorin om kontinen-
taldriften, säger att Norge för länge se-
dan hängt ihop med kazakstan, att ett 
hörn av Staten Island hört till europa 
liksom en liten del av New Foundland 
och att Skottska höglandet och stora de-
lar av Skandinavien varit amerikanskt.

Rörelserna fortsätter och det kan vara för att 
skynda på detta lite som vi åker på semester.

OWl


