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Nya huset invigdes
Omkring 250 gäster från Högskolan,
näringslivet och kommunen hjälpte
den 18 februari till med att inviga
HiG:s nya och ännu odöpta hus.
Den 3 800 kvadratmeter stora
byggnaden ligger mitt emellan HiG
och Teknikparken vilket enligt invigningstalaren rektor Maj-Britt Johansson bör ses som symboliskt.
Huset ska vara en samlingplats där
akademin och hela det omgivande
samhället kan mötas i fruktsamma
projekt.
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Facebook
mötesplats

Nu flyttar HiG ut alternativt in i den
digitala sociala sfären.
– Vi ska vara där våra målgrupper
finns, säger Magnus Lemoine och visar den nya "appen" som gratis kan
laddas ned till de flesta intelligenta
mobiler och som hjälper en att välja
rätt utbildning efter intresse.
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Lärarutbildningen och framtiden
H
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en stora volymen studenter
som går dessa utbildningar
får en ökad betydelse i och med
HSV:s nya system för kvalitetsutvärdering. Utvärderingarna
ska resultera i ett samlat omdöme på en tregradig skala. De
utbildningar som erhåller det
högsta betyget har möjlighet att
få extra anslag. För att en sådan
förstärkning ska få något annat än en symbolisk betydelse
krävs att antalet studenter inom
huvudområdet har en viss omfattning.

E

xakt hur stort detta extra
anslag är vet vi inte idag.
Det vi redan nu kan säga är att
de fyra utbildningar som jag har
nämnt ovan är helt avgörande
för att i framtiden kunna vara
med och konkurrera om ett extra anslag. Mot den bakgrunden
blir avslaget på vår ansökan om
examenstillstånd för förskollärare och grundlärare, där vi
planerade för 300 studenter per
år, än mer allvarligt.

Myndighetskapital
ska säkra kvalitet
HiG:s bokslut för 2010 visade
ett överskott på 57 miljoner
kronor. Det ger ett myndighetskapital på för närvarande
nästan 135 miljoner.
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omfattande arbete på att åtgärda de brister som påpekats
i den första ansökan. Tiden är
extremt kort, förutsättningarna
bitvis oklara (HSV:s kompletterande anvisningar kom den
27 januari).

ögskolan i Gävle har sedan många år fyra ben att
stå på i grundutbildningen. Det
är utbildningarna till socionom/
sjuksköterska, tekniker, lärare
och ekonom. Hösten 2010 stod
dessa utbildningar tillsammans
för cirka 68 procent av antalet
registrerade programstudenter.

Prorektor Svante Brunåker

D

ärför beslutade rektor redan före jul att vi ska göra
en förnyad ansökan för förskollärar- och grundlärarexamen.
Senare lades också svenska i
ämneslärarexamen till listan på
förnyade ansökningar. Rektor
har utsett arbetsgrupper och gett
ett uppdrag för grupperna att arbeta med. Arbetet leds av samordnaren för lärarutbildningen
Ingrid Nordqvist.

rots det är det mitt intryck
att arbetet går bra och att
vi kommer att kunna lämna in
starka ansökningar den 1 mars
med målet att kunna erbjuda förskollärarexamen och grundlärarexamen på högskolan från och
med höstterminen 2011. Detta är
mycket glädjande och illustrerar
hur motiverade alla är som direkt
eller indirekt arbetar med ansökan. Det är rektor som lämnar in
den förnyade ansökan till HSV.

U

en nya ansökan ska vara
inlämnad till HSV den 1
mars. Beslut har utlovats till
den 14 juni för förskollärar- och
grundlärarexamen och den 18
oktober för ämneslärare. Just
nu pågår ett mycket intensivt
arbete i arbetsgrupperna med
att skriva klart ansökningarna.
Många personer lägger ner ett

nder de senaste veckorna
har inledande samtal förts
med andra lärosäten angående
samverkan inom nya lärarutbildningen. Dessa samtal är viktiga
oavsett hur det går med den förnyade ansökan till HSV. Skulle
det finnas delar i den förnyade
ansökan som inte godkänns är
samarbete en väg att komplettera det vi själva har. Men även
om vi får allt det vi söker i den
förnyade ansökan kan samarbeten vara intressanta, till exempel
vad gäller möjligheten att kombinera olika ämnen i ämneslärarutbildningen.

Det är pengar som ska användas för att säkra HiG:s kvalitet
i en allt mer konkurrensutsatt
framtid, menar rektor Maj-Britt
Johansson.
Kanslichef Hans-Gunnar Johansson ser flera osäkerhetsfaktorer de närmaste åren som motiverar att medlen läggs på hög.
Han nämner i sammanhanget att
vi ännu inte vet hur det blir med

examensrättigheterna och därmed hur anslagen kommer att
fördelas och inte heller hur de
utländska studenternas intresse
för HiG kommer att påverkas av
den nya avgiften.
HiG har aldrig haft så många
helårsstudenter som förra året
då de uppgick till 6 541. Av
dessa läste 41 procent på distansutbildningar.
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Samstämmighet krävs för förbättringar
”Chefens roll är överskattad!”
basunerade tidningarna nyligen
ut med anledning av en ny doktorsavhandling i psykologi1. I
avhandlingen är dock budskapet snarare att samspelet och
samstämmigheten mellan chefer och anställda är avgörande
för förbättrade resultat.
De flesta av oss känner nog intuitivt att den slutsatsen är mer
riktig. På en bra arbetsplats
skapas fora för samspel och det
finns ett intresse för att nå samstämmighet och insyn i beslutsfattandet.
Vi och dom
Varför känner jag då att utvecklingen på HiG har gått på tvärs
mot detta? Som om högskoleledningen (L) är mer intresserade av att styra än av att skapa
samstämmighet? Som om de
anställda lärararna mer betraktas som hinder för utvecklingen
som enbart tänker på sina egna
ämnen? Varför känner jag mig
som en rättshaverist när jag försöker antyda att vår nya organisation kanske inte är i enlighet
med gällande högskolelag (HL)
och högskoleförordning?2 Varför upplever jag att ledningens
och piratens förhållningssätt till
sin codex påminner om varandra? “The code is more what
you would call guidelines, than
actual rules.3” Varför känns det
ännu mer som vi och dom?
Det blir bättre
Jag menar att fokus på Högskolan
bör flyttas från styrning till samstämmighet för att nå förbättrade
resultat. Samstämmighet mellan
L och anställda och samstämmighet mellan vår arbetsordning
och universitetsvärldens unika regelverk må ta längre tid att uppnå,
men det blir bättre.

Genomdrivandet av en linjeorganisation på bekostnad av det
kollegiala medbestämmandet
har inneburit att viktiga fora för
samspel och möjlighet till samstämmighet försvunnit. Insyn i
beslutsfattandet och intresset för
att nå samstämmighet tycks mig
ha minskat radikalt. Maktkoncentration har inget egenvärde
och L har inte förmått axla det
ansvar den ökade makten har
inneburit. Symptomatiskt är att L
inte anser sig redo för en utvärdering av den nya organisationen
trots av det är mer än ett år sen
den ”infördes”. Högskolan känns
längre ifrån den kvalitetsmedvetenhet som gav oss ett gott betyg
innan omorganisationen.
Lokala tolkningen
De enda besparingar som är genomförda är nedskärningarna
av resurser för sakkunniga beslut med sämre förutsättningar
för bra och snabba beredningar
som följd. Detta är paradoxalt eftersom HL poängterar att
vissa beslut ska fattas av sakkunniga. Jag har i ett flertal fora
efterlyst den lokala tolkningen
av HL tillämpad på vår nya
organisation, men L har inte
verkat vara intresserade av att
förtydliga situationen.
Absurda förseningar
Trots att det nya regelverket
tagit bort behörighetskravet på
högskolepedagogisk
utbildning (HPU) för lektorer väljer
L (101210) att införa det igen,
även om det leder (har lett) till
absurda förseningar vid befordran av disputerade adjunkter
till lektorer. Min åsikt är att HPU
passar bättre som bedömningsgrund och att införskaffandet av
HPU mer naturligt uppmuntras
i högskolans kvalitetsarbete.
Nu är det ju inte samstämmig-

het med mig själv jag förordar.
Ska Högskolan bli bättre krävs
ett skarpare fokus på samstämmighet i hela vår organisation.
De anställda är högskolans viktigaste resurs!

Mikael Björling

Johan Bertlett, “An Employeeship Model and its Relation to Psychological Climate”,
Doktorsavhandling, Lunds Universitet 2011.
1

2
Högaktuellt 2010-02 och
2010-03.
3
Captain Barbossa i ”Pirates
of the Carribean: The Curse of
the Black Pearl” 2003.

Svar i nästa nummer
Rektor Maj-Britt Johansson
meddelar hon på grund av tidsbrist återkommer med ett svar
först i nästa nummer av HA.

Antimobbningsprogram
får kritik av forskare
I en nyligen framlagd utvärdering av åtta av de vanligaste
programmen mot mobbning
som svenska skolor använder, underkändes alla vilket
fick många inom skolvärlden
att gå i taket och hävda att
forskarna bakom rapporten
lämnat skolorna i sticket.
En av utvärderarna är Peter Gill,
professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.
– Det är inte alls så att vi lämnat skolorna i sticket. Tvärtom
så finns många goda anvisningar i rapporten som skolorna kan
använda sig av.
Enbart delar
Forskarna såg bland annat att
skolorna ofta använde sig av
enbart delar av programmen. I
vissa fall har metoderna varit
rent kontraproduktiva och i stället skapar större förutsättningar
för mobbning.
– Man har alltså inte använt
sig av programmen som det va-

rit tänkt från utformarnas sida.
De här programmen skapas
av privata företag och säljs för
dyra pengar, skattepengar. Därför är det ännu viktigare hur
programmen används.
Nya utbildningar
I samband med att utvärderingen började våren 2008 skapades även nya utbildningar i
hur mobbning kan förebyggas.
Utbildningarna gavs på elva
lärosäten, bland annat i Gävle,
och det var Peter Gill som planlade dem.
– De riktade sig till all personal, inte bara lärare. Vaktmästare
och skolmåltidspersonal möter
barnen i andra situationer, som
kanske mer inbjuder till mobbning. Därför var det viktigt att
alla kunde gå utbildningen.
Hur många som läst utbildningen kan han inte svara på.
– Men ett oberoende företag
har utvärderat utbildningen och
gett den mycket bra betyg.

Owl
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Nya huset invidges

BILDTEXTER:
Överst till vänster: landshövding
Barbro Holmberg och Maj-Britt
Johansson i färd med att klicka
ihop de två precisionsfrästa aluminiumplattorna för alltsid.
Under till vänster: Norrportens
vice VD tackade för det goda
samarbetet och hoppades att HiG
skulle finna sig tillfreds med insatsen och den fortsatta samvaron på
Kungsbäck.
Underst till vänster: kommunens
skolchef Birgitta Pettersson samtalade med chefen för Akademin
för teknik och miljö Bengt Eriksson
och Olle Sköld, f. d. administrativ
chef vid Högskolan.
Bilden till höger: invigningsfestligheterna i den långa övervåningen
i kontorsdelen bevakades av flera
tidningar samt tv. För närvarande
används lokalen även som experimentsverkstad för skolor och
förskolor i utställningen kallas Air.

De 250 inbjudna utökades
med ytterligare gäster när
Campus nya hus, ännu odöpt
men noterat som hus 45, äntligen invigdes fredagen den
18 februari 2011.
Idén har funnits ända sedan 90talet men av olika anledningar,
framför allt ekonomiska, inte
verkställts förrän nu då 3 800
kvadratmeter golvyta, vissa
med sju meters takhöjd, togs i
besittning av HiG.
Tillåtande lokaler
Firandet hölls i kontorsdelens
översta våningsplan, en väggfri stor yta i nästan hela husets
längd som tillåter mycket varierad verksamhet. En kort stipendieutdelning hölls (se sista
sidan), fastighetsbolaget Norrportens vice VD Jan-Åke Stenström tackade för allt samarbete
och hoppades att jobbet var till
belåtenhet.
– Det här är ytterligare ett
steg för att stärka regionen.
Höga ambitioner
Landshövding Barbro Holmberg
talade om Högskolan som en
murfri kunskapsborg och lovordade HiG:s höga ambitioner till
samarbete med andra aktörer i
länet vilket huset är tänkt att underlätta.
Rektor Maj-Britt Johansson
berättade att de ekonomiska förutsättningarna för ett nybygge
som ersättning för Brynäslokalerna kom 2008.
– Nu står vi här, sa hon och
sammanfogade med hjälp av
landshövdingen två aluminiumplattor symboliserande Högskolan och näringslivet. Plattorna,
precisionsfrästa i den nya hypermoderna maskinhallen, är när det
väl satts samman oskiljaktiga.
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M. A. Numminen om den finska tangons historia
Den mycket personliga sångaren med mera M. A. Numminen som föredragshållare
på svenskt lärosäte kan te
sig bisarrt. Liksom att han utses till hedersdoktor vid Åbo
Akademi.
Men faktum är att Mauri Antero Numminen är sociolog med
musik som inriktning och en
av landets främsta experter på
finsk tango. Och han är rolig på
ett väldigt seriöst sätt.
Rensade rytmiken
Finsk tango var ämnet. Musikstilen importerad från Argentina
i mitten av förra seklet. Och
kompositören Toivo Kärki, en
av Finland fyra största komponister på området, lät stöpa om
den.
– Han tog bort den mest
komplexa rytmiken och införde
moll-melodiken.
– Stort tack till alla inblandade och nu hoppas jag att ni kan
få njuta frukterna av ert arbete,
avslutade Maj-Britt Johansson
varefter gästerna på egen hand

kunde bese lokalerna, bland annat den välutrustade maskinhallen och den enorma labbhallen
som står öppen för förskare studenter, lärare och näringsliv.

Därmed inleddes ännu en fas
ambition att intensifiera samverkan genom en rymlig och
inbjudande länk.

Ove Wall

Alltid moll
Finsk tango går alltid i moll.
Detta exemplifierades med det
personligt framförda stycket

Min älskling du är som en ros,
som inte slog i Finland på grund
av att den gick i dur.
– Texterna handlar om att man
blivit lämnad, att ingen tycker
om en eller att det regnar.
– Sedan blandade han den
ryska romantiken med rytmen
tysk marsch och fann att det
blev mycket bra.
Rock och tango
Tangon stod i stort sett emot
rock'nrollrevolutionen under
mitten av sextiotalet och förde
växelverkande kamp om topplaceringen på listorna med The
Beatles.
Enligt M.A. Numminen passar den raka rytmiken de finska
männen bra, dom behöver bara
liksom marschera fram och tillbaka över golvet med sina kvinnor så har de dansat och kan börja hoppas på lite lycka i livet.
Fler invånare
Och att tangon gjort mycket
nytta i Finland bevisas enligt
Numminen att landets invånarantal gått från 5 miljoner till 6
miljoner från tangoadoptionen.

M. A. Numminen sjöng sig in i svenska folkets sinnen med "Som en gummiboll..." på 1970-talet. Den säreget spruckna sången till trots är han en av
Finlands främsta experter på finsk tango. Pianot trakterades av ständige
ackompanjatören Pedro Hietanen.

Tanzen mit mir in den morgen
gavs på originalspråket tyska
och Tango d'amore på italienska förgyllde föredraget liksom

piano- och dragspelsackompanjemang av Numminens ständige
följeslagare Pedro Hietanen.

Ove Wall
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Mäklardagen:

Nytt stipendium och välkänd föredragshållare
Ytterligare ett stipendium
lades till HiG:s samling vid
Mäklardagen den 9 februari,
då Svensk Fastighetsförmedling sällade sig till skaran donatorer.
Mäklardagen är den största studentdagen vid HiG. Efter att ha
vuxit i ett antal år är dagen nu
en i mäklarkretsar välkänt tillfälle för nyrekrytering av yngre
förmågor.
Speedrekrytering
Ett tjugotal företag fanns på
plats med egna montrar tillika
ett hundratal mäklare för att
knyta nya kontakter.
Området utanför Valhall var
vigt åt speedrekrytering. Där
fick studenterna efter föranmälan tre minuter på sig till
en presentation för ett företag
innan en visselpipa förkunnade
bordsbyte.
Dagens dragplåster var den
från TV3:s Lyxfällan kände

– Man säger bland annat att det
på några områden saknas uppföljning av insatser. Om man
tar som exempel att vi utbildar
personalen i miljöfrågar och
situationen blir bättre, måste vi
ändå ta reda på vad det berodde
på mer i detalj, säger Annika
Johansson, systemansvarig för
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miljöledningssystemet
vid
HiG.
– Man säger också att vi behöver tydligare målangivelser
för att det ska bli lättare att verifiera uppfyllelsen.
En extern revision sker normalt två gånger per år och där
emellan sker interna revisioner.
Men ryktet om miljöcertifieringen sprider sig.
– Södertörns högskola har
sagt sig intresserade av att
komma hit och lära sig mer och
i höst är vi värd för miljösamordnare från alla landets lärosäten.

rare på plats, guidade turer runt
campus ute och inne
15/4.
Högskolestyrelse.
Bland annat tas beslut om den
nya visionen som gäller till och
med 2016.

Datorlika mobiltelefoner är
HiG:s senaste kanal för att
locka teknikstudenter, vid sidan
av Facebook.

Fem nya databaser
Svensk Fastighetsförmedlings
stipendium på 20 000 kronor
delades ut för första gången.
Stipendiet gick till Lina Olsson och
Ida Lundman. I mitten ovan står
donatorsrepresentanten Elisabeth
Fogelström, som av en händelse
även hon har varit programledare
för samma program, Lyxfällan i
TV3, som dagens föredragshållare Charlie Söderberg, bilden till
höger.

Ove Wall

Mindre avvikelser i miljörevisionen
HiG är fortfarande en av
mycket få miljöcertifierade
högskolor. Vid den senaste
externa revisionen konstaterades några mindre avvikelser som dock inte hotade
certifieringen.

8/3 12:00, Högskolebiblioteket.
Internationella kvinnodagen.
Miniföredrag. Marie Miam,
projektledare för 1,6-miljonersklubben som arbetar för
kvinnors hälsa och livskvalitet
berättar om verksamheten.
8/3, Stipendiedagen hålls utanför hörsalen Valhall.
26/3, 10–14. Öppet hus på
Högskolan. Studenter och lä-

Charlie Söderberg som bjöd
på en avsevärd mängd goda
råd ur sin egen mångfacetterade karriär med start i ett
ogräsland.
Hemligheten om vägen därifrån till bland annat 26 egna
företag är:
– Fundera ut hur du kan göra
för att tjäna pengar när du sover.
Och:
– Se till att ställa rätt frågor så
får du rätt svar.
Sänkt lön
Att inkomsten för en fastighetsmäklare för två år sedan
var blott 51 procent jämfört
med 1990 omräknat i liter
mjölk, undslapp honom också.
Ett nytt stipendium delades ut
för första gången. Det var Lina
Olsson och Ida Lundman som
mottog Svensk Fastighetsförmedlings stipendium på 20 000
kronor.

KALENDARIUM

Sociala kampanjer för
att locka fler tekniker

Fototävling
Tillsammans med Rådet för hållbar utveckling (RHU) arrangerar Fotoklubbenvid HiG en fototävling på temat "Hållbar livsmiljö".
Tävlingen är öppen för all personal vid Högskolan i Gävle
och kräver ingen anmälan. Du som vill delta ska bara mejla
in en digital bild till fotoklubben@hig.se senast 1 april.
Bildens storlek får inte överstiga 5 Mb (storleken på filen)
och ska vara sparad som jpg-bild. Namnge bilden med din
e-postadress.
Bilderna kommer att bedömas av en jury bestående av fyra
personer. Tävlingsbidragen kommer att presenteras vid
inspirationsdagen den 12 april i form av en utställning på
Högskolan. I samband med detta kommer prisutdelning att
ske av de tre bilder som juryn finner fångar temat bäst.

Till bibliotekets stora databassamling har med hjälp av särskilda medel för elektroniska
resurer från rektor fem nya
tillkommit. Databaserna är
självfallet tillgängliga för forskare och lärare vid HiG med
även för informationstörstig
administrativ personal.
HiG:s prenumeration omfattar
först tre paket inom maskinsäkerhet, byggmätning samt
Eurokoder (konstruktionsdimensionering) från databasen
e-nav med standarder från SIS
och motsvarande europeiska
standardiseringorgan.
Tidskrifter
IEEE Xplore innehåller tidskrifter, konferensserier och
standarder inom datavetenskap
och elektronik med tillämpningar inom en mängd ämnesområden.
InformaWorld täcker in
1 300 tidskrifter från förlaget
Taylor & Francis inklusive
Routledge och Psychology
Press, inom de flesta ämnesområden såsom
ekonomi,
medievetenskap, pedagogik,
psykologi,
religionsvetenskap, socialt arbete, naturve-

tenskap, teknik & miljö samt
geomatik.
Scopus är en stor referensdatabas som täcker 18 000
tidskrifter inom alla ämnesområden. Här finns länkar till citerade artiklar och omfattande
citeringsstatistik. Länkar till
förlagens fulltextdatabaser.
Scopus är ett viktigt alternativ
till Thomson's databas ISI Web
of Science (10 000 tidskrifter)
eftersom den har bättre täckning
inom humaniora och samhällsvetenskap.
Använd länkarna
Slutligen finns numera UlrichsWeb, den välkända förteckningen över mer än 300 000
tidskrifter, magasin och dagstidningar med utförliga uppgifter om tryckta och elektroniska
utgåvor, refereegranskning, villkor för open access/parallellpublicering, länkar till hemsidor
och innehållsförteckningar.
– Utgå alltid från länkarna på
bibliotekets hemsidor så missar
du inte kopplingen till högskolans proxyserver genom vilken
du även kommer åt resurserna
hemifrån, föreslår bibliotekets
databasansvariga Egon Nilsson.

Vet du inte vad en "app" är?
Då befinner du dig sannolikt
inte i åldersspannet 18–23
år.
"App" står helt enkelt för applikation, ett litet datorprogram
att ladda ner till sin Iphone eller
Android mobil vilket hjälper en
eller förenklar saker.
– I det
här fallet
att söka rätt
teknisk eller naturvetenskaplig
utbildning
på HiG, sä- Magnus Lemoine
ger Magnus
Lemoine (bilden), avdelningen
för kommunikation och samverkan, som leder kampanjen för de
tekniska utbildningarna vid Akademin för teknik och miljö.
"Gentest"
Appen är framtagen för att sprida utbildningsinformation men
innehåller även ett intressetest,
"Teknikgenen", där man genom
att besvara frågor och påståenden får förslag på utbildningar
vid HiG som kan passa. Dessutom finns ett nyhetsflöde som
kan fyllas med information.

Konkurrensen är hård och
kommer att bli hårdare inom de
tekniska utbildningar, nya idéer
behövs, och så vitt Magnus vet
är HiG första högskola som skapat en app för ändamålet.
Nära målgruppen
I samband med detta förstärker
HiG sin närvaro bland sociala
medier såsom Facebook.
– De flesta i åldersgruppen
mellan 19–25 år har idag tillgång
till Facebook och vi måste finnas
där vår målgrupp finns. Väldigt
många finns även på musiklyssnartjänsten Spotify varför vi
även har information där.
Nyfiken att se hur det fungerar men har ingen passande mobil? Har du ett Facebookkonto
kan du besöka HiG där och testa
om du har "Teknikgenen".
Appen innehåller även en tävling med tämligen bra priser.
– Det är tredje året i rad som
Högskolan genomför en riktad
kampanj för ingenjörs- och teknikprogrammen. Att nu bygga
kampanjen kring en app är naturligt, eftersom nya kanaler i
sig är varumärkesstärkande, säger kommunikationschef Johan
Ahlgren.

Ove Wall
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Digitaliserar på
beställning
Umeå universitets bibliotek har startat en ny
service som innebär
att tryckt material från
tiden innan 1900 som
finns på biblioteket med
en knapptryckning kan
beställas som kopia
direkt från bibliotekskatalogen Libris.
Priset ligger på 100
kronor i grundpris och
därefter 1.50 per sida
och tjänsten är öppen
för alla.

HiG-seniorerna
Det nya verksamhetsåret inleds med
att akademichef Åsa
Morberg informerar om
verksamheten vid Akademin för utbildning
och ekonomi. Detta
sker den 14 mars kl 14.
Lokal: Hus 61, personalrummet, Embla.
Anmälan görs till
Margaretha Svensson,
e-post msn@hig.se alt
tel 026-648583.

Arbetsgruppen för
HiG-seniorerna
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Nya stipendiater

SVERIGE
Porto
betalt

Ansikte mot ansikte
I februari stod levandet still.
Fåglarna flög inte gärna och själen
skavde mot landskapet så som en båt
skaver mot bryggan den ligger förtöjd vid.
Träden stod vända med ryggen hitåt.
Snödjupet mättes av döda strån.
Fotspåren åldrades ute på skaren.
Under en presenning tynade språket.

Från vänster Martin Svedlund, Marie Westling och
Håkan Sjörling.

Syntronic passade, när HiG invigde sitt nya
hus, på att dela ut sitt stipendium på 20 000
kronor till de två HiG-studenterna Martin Svedlund och Marie Westling.
Överräckte stipendierna gjorde Håkan Sjörling.
Martin läser vid dataingenjörsprogrammet medan
Marie läser på elektronikingenjörsprogrammet.
Totalt fördelas varje år 730 000 kronor i stipendier inom skiftande områden till studenter, lärare
och doktorander. Information om detta lämnas
bland annat den 8 mars i Rävhallen.

En dag kom någonting fram till fönstret.
Arbetet stannade av, jag såg upp.
Färgerna brann. Allt vände sig om.
Marken och jag tog ett språng mot varann.
Tomas Tranströmer,
Den halvfärdiga himlen, 1962

Efterlysning !
Allt sedan sommaren 2004 har HiG
varit miljöcertifierad enligt SIS 14001.
Nästa nummer av Högaktuellt är tänkt
att till största delen upptas av vårt miljöarbete. Har du tips, stora eller små,
om vad som kan tas upp? Skicka ett
mejl till owl@hig.se.

HiG väl representerad vid utbildningskonferens
AERA, American Educational Research Association,
världens största utbildningsvetenskapliga konferens, har
antagit inte mindre än tre papers från ämnesavdelningen i
Didaktik vid HiG till årets möte
i april i New Orleans.

– Det är en mycket prestigefull konferens och att få tre
papers antagna är ganska ovanligt. Det visar att det finns ett
internationellt intresse för vår
forskning på området, säger Jan
Grannäs som medverkar i samtliga tre papers.
De tre bidragen tar upp olika

specifika förhållanden med skolanknytning och medförfattare
är Ingrid Nordqvist, Elisabeth
Björklund, Göran Fransson och
Anneli Frelin, och av dessa deltar alla utom Elisabeth i konferensen. Konferensen pågår i
en vecka och programmet är
mycket omfattande.

