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Ministerbesök på Högskolan
Den 4 november besökte
högskole- och forskningsminister Tobias Krantz
Högskolan.
Besöket inleddes med att ministern
fick träffa Högskolans ledning, följt
av lunch med studentkåren. Före
den avslutande föreläsningen berättade några av Högskolans samverkanspartner om sitt samarbete med
lärosätet.
– Det är mycket spännande och
intressanta saker vi har fått höra om
här i dag på Högskolan, sa Tobias
Krantz om de exempel på samverkansprojekt som presenterades för
honom och hans medarbetare.
Text: LENA LUNDÉN
Bild: IDA FRIDVALL

”En svensk högskola av världsklass”. Det är högskole- och forskningsminister Tobias Krantz vision för
framtiden. Den akademiska friheten ska värnas, men sådan självständighet kräver samtidigt en öppenhet
mot omvärlden, underströk ministern, under sin välbesökta föreläsning för personal och studenter.

Kontinuerligt samarbete och utbyte. Under en rundvandring på campus
fick ministern och hans medarbetare träffa tre av de samverkanspartner som
Högskolan har nära och kontinuerligt samarbete med: Hallands idrottsförbund, Region Halland och företaget Phoniro.Olle Bliding (bilden) var med och
startade Phoniro för fem år sedan. Allt sedan dess har han och företaget nära
och täta kontakter och samarbeten med Högskolan.”Vi har ett väldigt stöd i
Högskolan”, betonade Olle Bliding.

Det goda exemplet. Högskolans och studentkårens nära samarbete i
Halmstad kan tjäna som det goda exemplet för andra lärosäten, menade Tobias Krantz, sedan han hade fått höra om kårens verksamhet
och arbete. Här syns ministern tillsammans med bland andra kårens
ordförande Emelie Karlsson och vice ordförande Ida Eriksson.

Högskolan gratulerar
SvenOve Johansson
Högskolans förre rektor SvenOve Johansson hedras av Halmstads kommun för
sin initiativförmåga
att skapa en framgångsrik högskola.
Det är kommunstyBild: Ida Lövstål
relsen som nyligen
beslutade att tilldela SvenOve Johansson
Halmstads kommuns hedersbevisning.
– Vi gratulerar SvenOve å det varmaste. Kommunstyrelsen har gjort ett mycket
gott val. Det går inte att hitta en värdigare och mer sympatisk pristagare, säger
Romulo Enmark, Högskolans rektor.

Hjälp dina studenter
att påverka lärosätet
Nu är det dags att ta pulsen på studenternas uppfattning om Högskolan, utbildningen och allt som hör därtill. 1 500
slumpvist utvalda studenter får i dagarna
uppmaningen att i studentbarometern
tycka till om utbildningarna, studiemiljön och den service Högskolan ger.
Studenternas synpunkter ligger till
grund för hur Högskolan ska prioritera
förändringar inför framtiden. Lika viktigt
är det att få veta vad som fungerar, så att
man inte ändrar på det. Du som är lärare
– uppmana dina studenter att ta chansen
att tycka till och påverka, så att Högskolan i Halmstad kan bli världens bästa lärosäte!

Miljonregn över
Högskolans forskare
Tre av Högskolans forskare
har varit framgångsrika i ansökan till Vetenskapsrådet och
får prestigefyllda forskningsanslag.
Svante Andersson, professor i företagsekonomi, får 5,5 miljoner kronor för att
studera internationalisering av företag
inom hälsoteknikområdet.
– Vi är bland annat intresserade av
vilka strategier som företagen använder
sig av när de bygger upp verksamhet i
andra länder, säger Svante Andersson.
Det fyraåriga forskningsprojektet
kommer han att bedriva tillsammans
med Hélène Laurell, doktorand vid
Sektionen för ekonomi och teknik, och
Leona Achtenhagen, docent i företagsekonomi vid Högskolan i Jönköping.
Ögonrörelser studeras
Åsa Wengelin, universitetslektor i handikappvetenskap, får 3,5 miljoner. Tillsammans med två kollegor vid Lunds
universitet ska hon studera ögonrörelser
under skrivprocessen.
I sin forskning fokuserar Åsa Wengelin främst på läs- och skrivprocesser.
Hon är intresserad av frågeställning-

ar som: Hur ser processen ut när man
skriver och läser sin egen text? och Vilka
strategier använder barn och vuxna med
läs- och skrivsvårigheter?
– I forskningsprojektet, ”Att titta på
vad man skriver” ska vi studera ögonrörelser som människor gör under en skrivprocess vid datorn, berättar hon.
Lärarnas lärande
Pernilla Nilsson, Sektionen för lärarutbildning, får 5,8 miljoner kronor.
Tillsammans med två kollegor, från
Högskolan i Skövde respektive Luleå
tekniska universitet, ska hon studera
hur högstadielärare i matematik och
naturvetenskap kan utveckla sin yrkeskompetens genom reflektion och återkoppling. Bland annat ska lärarna filma
varandra.
– Syftet med studien är framför allt
att försöka identifiera utvecklingen av
den ämnesdidaktiska förmågan att undervisa så att eleverna förstår och tycker
att det är roligt, säger Pernilla Nilsson.
NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Fotnot. Läs mer om Svante Anderssons,
Åsa Wengelins och Pernilla Nilssons
forskningsprojekt på www.hh.se/nyheter.

Stort intresse för
högskoleprovet
För ett par veckor sedan skrev cirka
47 000 personer högskoleprovet runt om
i landet. I Halland var antalet anmälda
ungefär 980. För Högskolan i Halmstads
del har intresset ökat med 50 procent
jämfört med förra hösten. Högskolan
ordnar provtillfällen i Halmstad, Varberg,
Falkenberg och Laholm.
Äldst bland dem som ville pröva sina
kunskaper torde en man som skrev provet
i Halmstad vara. Han är född 1916. Det
tidigare åldersrekordet är 85 år.
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Bild: Ida Fridvall

Kunskapsmöte. Den 26 oktober hölls ”Kunskapsmöte för företagsamt lärande”
på Högskolan i Halmstad. Skolledare, lärare och förskollärare från Högskolans samverkanskommuner samlades tillsammans med forskare, lärarutbildare och lärarstudenter vid Högskolan till en
fortbildningsdag som behandlade aktuell skolutveckling. Dagen var ett samarbete mellan Regionalt
utvecklingscentrum, RUC, och projektet Företagsamt Lärande vid Region Halland.

Högskolan på väg mot KK-miljö
Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling, KK-stiftelsen,
har beslutat att stödja Högskolan i Halmstads profilering,
både strategiskt och ekonomiskt.
I en första fas ska Högskolan
tillsammans med KK-stiftelsen
verka för att lärosätet blir en så
kallad KK-miljö.
– Det är ett strategiskt delmål för Högskolan i Halmstad att få chansen att bli
KK-miljö, säger rektor Romulo Enmark
stolt, sedan han har fått reda på att KK-

stiftelsen väljer att satsa på Högskolan i
Halmstad.
KK-stiftelsens satsning på så kallade
KK-miljöer är stiftelsens största satsning
någonsin på de nya lärosätena. Syftet är att
bygga upp starka kunskaps- och kompetensmiljöer tillsammans med högskoleledningarna. Det Högskolan i Halmstad nu
har blivit antagen till är en process som ska
pågå under cirka ett år och där Högskolan
tillsammans med KK-stiftelsen ska finna
former för samproduktion och profilering.
Processen leder förhoppningsvis fram
till att Högskolan i Halmstad så småningom blir en fullvärdig KK-miljö.

– Vi inleder nu en dialog med KK-stiftelsen för att hitta en plattform för samarbetet. Om vi blir en KK-miljö handlar
det om att de kommer att följa oss i tio år,
och det kan komma att handla om 100tals miljoner kronor i stöd som stiftelsen
satsar på oss, säger Romulo Enmark.
Det är ett erkännande för Högskolan i
Halmstad att ha kommit så här långt i KKstiftelsens granskning. Hittills har endast
tre lärosäten blivit KK-miljöer. Tillsammans med Högskolan i Halmstad har nu
också Mittuniversitetet blivit antaget till
”kvalificeringsåret” på väg mot KK-miljö.

SET. Vi är finansierade av Linnaeus-Palme, som är ett program för utbyten för lärare och studenter på högskolenivå. Internationella programkontoret administrerar
anslagen, vilka finansieras av SIDA. Avsikten med programmet är att bidra till att
svenska lärosäten utvecklar sina kontakter
med universitet i vad som benämns ”utvecklingsländer”, vari Ukraina ingår.

och att det blir en förstärkning av Högskolan som europeisk institution för högre utbildning och forskning. Vi har alla
att lära av varandra, samtidigt som det för
alla inblandade är mycket fascinerande.

LENA LUNDÉN

RESEBERÄTTELSE
FRÅN UKRAINA
Högskolan i Halmstad har nu ett utbytesavtal med ett mycket speciellt universitet, The Peoples Academy of Ukraine.
Det ligger i Kharkiv (Kharkov på ryska),
som är beläget i östra Ukraina. Kharkiv
är en av Europas största universitetsstäder, då det lär finnas mellan 100 000
och 200 000 studenter bland stadens befolkning på 1,4 miljoner invånare.

Det speciella med Peoples Academy
of Ukraine, som gör att man som besökare
omedelbart blir förälskad i universitetet, är
att det inom samma byggnader ryms skola, gymnasium och universitet. Det innebär att man får vara mycket uppmärksam
när man går i korridorerna, eftersom det
plötsligt kan komma skrattande 6-åringar
farande med mycket spring i benen. Ljudet av barnen är inte bara tolererat, utan
även uppskattat. Den speciella blandningen av åldrar ger märkbar energi i
verksamheten, och stark sammanhållning.
Som gäster från Sverige har vi hållit presentationer avseende svensk ekonomi och företagsstyrning för studenterna,
om Sverige för gymnasieelever, och hälsat på 6-åriga elever, där vi har berättat
att vi kommer från landet med prinsessor och Karlsson på taket. Vi som har åkt
till Kharkiv är Sven-Olof Collin, professor i redovisning/företagsstyrning, och Timur Uman, gästlärare i organisation, båda

Vårt besök i Kharkiv innebar att vi
kom hem med ett utbytesavtal, och med
två förslag på avsiktsavtal med två andra
universitet: National Technical University
(Kharkiv Polytechnic Institute) and
Kharkiv National University of Economics, det senare ett av de mest renommerade i Ukraina inom ekonomi.
Vår ambition är att Högskolan i Halmstad ska utveckla utbyten med ukrainska
universitet då det innebär att Högskolan
blir en del av en europeisk utveckling,

Sverige har gamla kontakter med
Ukraina, genom Kiev-rus, de svenska vikingarna i Kiev på medeltiden, Karl XII
och hans, för Sverige så lyckade misslyckande vid Poltava, och Gammelsvenskby i
södra Ukraina. I dag är det svenska intresset i Ukraina tydligt. Mitt emot operan
i Kharkiv ligger ett SEB-kontor, och ett
Swedbank-kontor ligger på Poltava-gatan,
vilket kanske inte är så begåvat ...
SVEN-OLOF COLLIN, SET
TIMUR UMAN, SET

Fotnot. Mer information om våra besök
i Kharkiv återfinns på www.svencollin.se/
praxis.htm.
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Ensidig bild av människan i ve
Få forskningsfrågor väcker så
mycket känslor och är så politiskt laddade som de som rör
människans natur och beteende.
Det finns en klassisk motsättning
mellan arv och miljö, vad som
utgör grunden för hur vi blir dem
vi blir.
Malin Nilsson är nybliven
doktor i medie- och kommunikationsvetenskap och har i sitt
avhandlingsarbete studerat hur
public serviceföretag tar sig an
folkbildningsuppdraget att skildra
just människan. Hon är själv förvånad över det hon fann.
– Det är väldigt ensidigt, det är evolutionsbiologin som råder. Människan som kulturell varelse plockas nästan helt bort.
Frågan om vilka vi är och vad som gör oss
till människor, har intresserat Malin Nilsson så länge hon kan minnas: den klassiska
vetenskapliga kontroversen huruvida vi är
en produkt av arv eller formas av vår sociala
omgivning.
– Frågan är delikat och har politiskt
sprängkraft. Den är som en historisk och social problematisk ryggsäck, säger Malin Nilsson.
Malin Nilsson är så intresserad av frågan,
att hon har ägnat sitt avhandlingsarbete åt
att ta reda på hur människans natur skildras i medierna. Både Sveriges television, Svt,
och Utbildningsradion, UR, har redaktioner
med särskilt ansvar att förklara olika vetenskapliga frågor som en del i public serviceuppdraget.
Kritisk till ensidigheten
I ett urval bland Svt:s och UR:s vetenskapsprogram, som till exempel Vetenskapens
värld och TV-universitetet har Malin Nilsson analyserat 37 program. Utgångspunkten är hur programmen försöker att förklara människan och det genuint mänskliga
som ett public serviceuppdrag, det vill säga
att spegla olika röster och låta olika perspektiv komma fram.
– Jag är kritisk till det jag har hittat. Det
är få röster som kommer till tals och det är
problematiskt. Det blir väldigt ensidigt. Det
är inte så att bara den ena sidan kommer
4

till tals, det är enbart ett smalt spår av den,
evolutionsbiologin. Till exempel handlar
mänsklig sexualitet bara om reproduktion.
Jag ställde mig frågan ”är det verkligen så att
Svt och UR inte plockar upp frågan om genus?”. Det gör man säkert, men i så fall inte
under epitetet ”vetenskap”. Det hamnar i en
annan kategori.
Vetenskap = naturvetenskap?
Det handlar alltså om vad som är vetenskap, och hur man definierar det. På UR:s
webbplats saknas flera samhällsvetenskaper
under fliken Vetenskap. De är i stället kategoriserade under andra begrepp, men utan
att definieras som vetenskap. Likaså är det
på Svt. Hårdrar man det betyder det att vetenskap är detsamma som naturvetenskap på
Svt och UR.
Varför får evolutionsbiologin så stor
tyngd? Malin Nilsson menar att teveformatet i sig är en förklaring. Det finns en idé om
hur teve berättar och vi som tittare har blivit vana vid det. Många producenter härmar
den brittiska kanalen och storproducenten
av detta slags program, BBC Science.
– Det är väldigt formatbundet. BBC har
fått sätta ramarna och har dessutom länge
dominerats av en enda programledare. Han
är fertilitetsforskare och väldigt inne på reproduktion. Han har fått sätta sin prägel på
programmen, tror Malin Nilsson.
Behovet av bilder och av att kunna illustrera styr också. Det finns väldigt
mycket bildmaterial kring just evolutionsbiologi, inte minst apor. De får mycket ofta
illustrera oss människor när ”vi” ska förklaras. Samhällsvetenskap är svårare att gestalta.
En annan bakomliggande förklaring till att
programmen ser ut som de gör, är att de i stor
utsträckning inte är producerade av Svt och
UR, utan inköpta. Och då spelar tiden in.
– Beslutsprocessen har förkortats. Man
måste fatta snabba beslut. Kommersiella kanaler tar mer och mer av den här typen av
program. Säger man inte ja snabbt hinner
någon annan före och köper det.
Det faktum att programmen är så ensidiga får ideologiska konsekvenser, menar Malin Nilsson.
– Problemet är ju inte att de visar det de
gör, utan att de bara har det perspektivet.
Det blir särskilt problematiskt utifrån ett
public serviceuppdrag. Vi får en begränsad

Nybliven doktor. ”Jag är kritisk till det jag har hittat. D
ensidigt”, säger Malin Nilsson om de vetenskapsprogram so

bild. En konsekvens är att människan som
kulturell varelse plockas bort, man tappar
en stor del av vad det innebär att vara människa. Människan reduceras till en biologisk
varelse som enbart styrs av instinkt. En individualist där tävlingsinstinkten är den starkaste drivkraften.
Publiksiffror styr
Malin Nilsson tycker att det är konstigt att
en så specifik inriktning har fått råda under
så lång tid. Vetenskapen inom biologin har
förändrats. Det är inte svart eller vitt längre,
arv eller miljö. Det blir också problem med
undervisningen i skolan, menar hon. Många
av programmen används där. Hur hanterar
lärarna ensidigheten?

vetenskapsprogram
medarbetare på Svt och UR att problemen
ofta bottnar i resursbrist, att mycket går på
rutin och att tiden inte medger djupare diskussioner om innehåll och gestaltning.
– Det är inte meningen att jag ska peka
finger åt Svt och UR, absolut inte! Men jag
tycker att det viktigt att man diskuterar frågan och vilka konsekvenser programmens
innehåll och format får, det vill säga vilka
perspektiv och föreställningar om människan som Svt och UR förmedlar. Jag vet ju
att de kan annorlunda.

Bild: Nathalie Sjögren Törhagen

at. Det är få röster som kommer till tals. Det blir väldigt
am som hon har analyserat i sin avhandling.

Publiken är en tredje förklaring till programmens format, tror Malin Nilsson. Publiken och tittarsiffror är viktiga. Om publiken
är nöjd stiger tittarsiffrorna och då är det en
signal till att ett program fungerar.
Malin Nilsson vet efter intervjuer med

Bra barnprogram
Det Malin Nilsson syftar på är egentligen ett
misstag som blev en trevlig upptäckt. Bland
programmen som hon beställde från arkivet
fanns ett program som egentligen inte alls
skulle ha kommit med i urvalet. Det är ett
vetenskapsprogram för barn. Malin Nilsson
hade avgränsat sitt urval till att gälla program för vuxna.
– I det programmet problematiseras vetenskapen på ett föredömligt sätt. Man berättar helt annorlunda. De har kopplat vetenskap till historia och politik. Det är det
goda exemplet – varför för ni inte över det
till vuxenprogrammen, undrar Malin Nilsson i en fråga riktad till Svt och UR.
Redaktionerna kan uppenbarligen producera både mer tidsenliga och mångsidiga
reportage som speglar människan från flera
perspektiv.
– Det är inte där problemet ligger. Det
är snarare pengar som behövs, för att utbilda personal om vad vetenskap är och för att
producera eget material.
LENA LUNDÉN

Fotnot. Malin Nilssons avhandling heter ”Att
förklara människan – diskurser i populärvetenskapliga tv-program och lades fram vid
Lunds universitet i oktober. Forskningsarbetet har bedrivits vid Högskolan i Halmstad.

FAKTA Public service
Public service (engelska), mediepolitisk term
som redan på 1920-talet användes för att
karakterisera det brittiska radioföretaget
BBC:s verksamhet. I Sverige brukar termen
översättas med radio- och TV-verksamhet ”i
allmänhetens tjänst”. Någon allmänt omfattad definition av vad public service-verksamhet egentligen innebär finns dock inte.

Både strukturella och innehållsliga kriterier
förekommer, t.ex. rikstäckande sändningar,
oberoende av både politiska och kommersiella intressen, ett varierat programutbud
där både bredd och kvalitet betonas, program
för kulturella och språkliga minoriteter samt
en objektiv rapportering om samhällsfrågor.
Källa: ne.se

TORBJÖRNS TIPS
Denna gången skärskådar vi en utpräglad detalj som fortfarande ger upphov
till ivriga diskussioner, just uttrycket
”denna gången”. Eller ”denna gång”?
”Den här gången”? Vad gäller i en korrekt text?
Språkriktighetsboken (2005, s. 139 ff.)
är tydlig. ”Denna gång” ses som det mest
neutrala valet, en minst tvåhundraårig officiell rekommendation: obestämd form
efter ”denna”. Men jag känner mig som
västsvensk ändå mest hemma med det
först nämnda alternativet, ”denna gången”, som är (har varit?) vanligast i södra
och sydvästra Sverige. I mellersta och norra Sverige samt Svenskfinland är formen
”den här gången” vanligast. ”Denna gång”
har alltså varit ett aktivt strategiskt val där
ingen regional variant skulle få företräde.
Den tredje varianten, ”den här gången”,
anses av Språkriktighetsboken ledigast
och på frammarsch i takt med att svenska
språket utvecklas i en allt ledigare riktning. Att formen har sin hemvist i mellersta Sverige, där vårt huvudstadsområde finns, stöder också tanken att många
språkförändringar beror på att grupper
med olika slags makt påverkar andra.
Vi i södra Halland får knappast någon
stockholmare att säga ”koätäämad spoätschoäta”.
Ungefär 243 000 svenska googleträffar
finns för ”denna gången”. Det mer korrekt hållna och ansedda ”denna gång”
finns i ungefär 1 030 000 träffar medan
den lediga, kanske statusfyllda formen
”den här gången” har fler träffar än svenska medborgare, 9 760 000!
Nå, hur ska vi nu skriva? Vilken form
som föredras i Torbjörns tips syns nog.
Vågar du inte? Skriv då, i officiell anda:
Slut för denna gång.
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Högt SPeL på Högskolan
Processtöd för lärande och strategisk påverkan i EU-projekt
Hur ska enskilda EU-projekt
bli lärande miljöer som utövar
strategisk påverkan? Ett sätt är
att anlita Spel vid Högskolan i
Halmstad. Ett processtöd som
några av Sveriges främsta forskare och konsulter på området
är knutna till.
– Det här är en utmaning för
det finns inga givna recept eller
quickfix, säger Mats Holmquist,
operativt ansvarig för Spel i
södra Sverige.
För en tid sedan vann Högskolan en upphandling värd ungefär 45 miljoner kronor
tillsammans med Luleå tekniska universitet och Apel, ett utvecklingsbolag som
ägs av Lindesbergs kommun. Utlysningen
kom från Europeiska socialfonden (ESF)
och uppdraget var att stödja ESF:s egna
projekt med att blir lärande miljöer som
utövar strategisk påverkan.
Erfarenheter från tidigare programperioder som har finansierats med strukturfondsmedel visade nämligen att projekten i allmänhet hade svårt att ta tillvara
sitt eget lärande och få hållbara resultat.
Många gånger var projekten bra, nyskapande och utvecklande, men de bestående effekterna var små och de långsiktiga,
strukturpåverkande, förändringarna som
var syftet med projekten uteblev oftast.
Behovet styr
För att uppnå bättre hållbarhet upprättade ESF flera processtöd där projekt kan få
extra stöd. En utlysning skulle arbeta med
lärande och strategisk påverkan och den
tog konsortiet Spel hem i konkurrens med
ett par andra aktörer.
På Högskolan var det främst Max
Lundberg, EKS och SET, och Mats Holmquist, SET, som arbetade med att ta fram
det vinnande offertförslaget.
I Spel ska man i huvudsak arbeta med
metodstöd för att utveckla lärande i och
av projekten, men också med samverkan
med lokala och regionala aktörer för att
ta vara på resultat, goda idéer och nyttiga erfarenheter. Uppdraget innebär även
att arbeta med resultatspridning för att nå
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Bild: Ida Fridvall

Spel är högskoleövergripande och förlagt på EKS. Mats Holmquist, SET, är operativt ansvarig för Spel i
södra Sverige som vänder sig till EU-projekt i Väst- och sydsverige samt Småland med öarna.

viktiga intressenter som har möjlighet att
påverka strukturer som finns i samhället.
– Tanken är att arbetet ska vara behovsstyrt. Projekt som känner behov av stöd
i de här frågorna ska höra av sig till mig
och jag ska försöka ringa in vilket som är
det bästa sättet att stödja dem. Det kan
vara genom lärande seminarium, strategisk workshop, utvärderande nätverk eller
genom att koppla in någon av de 40-tal
konsulter som är knutna till Spel. Vi har
tillgång till några av de främsta forskarna
och konsulterna i Sverige på det här området, berättar Mats Holmquist.
Spel är ännu i inledningsstadiet där fokus ligger på att sprida kunskap och information om det stöd som erbjuds. Kompetensen tycks vara efterfrågad och antal
EU-projekt som kontaktar Mats Holmquist ökar.
Nya sätt att jobba
Han poängterar dock att det inte finns
några färdiga recept eller snabba lösningar som passar alla projekt. I stället handlar det mycket att experimentera och hitta
nya sätt att arbeta.
– Det är väldigt processtyrt och vi prövar oss fram. Vägen formas medan vi vandrar, vilket är utmanande. Spel-teamet är
erfaret och kompetent så förutsättningarna
är goda, säger Mats Holmquist.

Men det är inte bara EU-projekt som
har nytta av Spel. Max Lundberg poängterar att även Högskolan har mycket att vinna på att driva den här typen av projekt.
Nyttogörande
– Dels handlar det om att nyttogöra den
forskning som finns inom akademin, dels
om att våra lärare och forskare får möjlighet att möta vardagens problem. Genom
Spel blir det en tydlig koppling mellan
nätverk, organisation och utveckling. Ambitionen är att vi ska använda hela Högskolans kompetens och de nätverk som
våra lärare och forskare har, säger han.
Det finns också möjlighet att nyttogöra
kunskaper från Spel-projektet i Högskolans
egen forskning, något som i förlängningen
kan påverka innehåll i kurser och program
vid Högskolan. Henrik Barth, SET, har ett
särskilt uppdrag att bevaka den delen.
– Ytterligare en aspekt är att Spel kommer att ge möjlighet till spännande studentprojekt. Studenter kan vara med och
både lära och omsätta sina teoretiska kunskaper i problemställningar som vi möter i
EU-projekten, säger Max Lundberg.
NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Fotnot. Förkortningen SPeL står för strategisk påverkan och lärande, bokstaven e
för efterfrågestyrt.

Högskolan i Halmstad
drar ut på turné

Bild: Nathalie Sjögren Törhagen

Carl Sundström, Senait Berhane, Kirsti Koch Christensen, Elvy Westlund och Magnus Söderström
ingick i Högskoleverkets bedömargrupp.

Intensiva dagar med
bedömargruppen
Under tre fullspäckade dagar
granskade Högskoleverkets
bedömargrupp Högskolan i
Halmstad.
– Huvudintrycket är mycket
positivt på de flesta områden,
säger Magnus Söderström,
ordförande i bedömargruppen.
Magnus Söderström var en av dem som
ingick i den grupp som gjorde motsvarande utvärdering 2002 och han tycker
att lärosätet har genomgått en väldig utveckling sedan dess.
– Inte bara kvantitativt utan även
ideologiskt och akademiskt. Det är väldigt inspirerande. Det finns ett väldigt
genomtänkt kvalitetssystem som Högskolan i Halmstad har byggt upp under

många år. Kvalitetssystemet tycks fungera väldigt bra, vi har fått många vittnesbörd om hur det fungerar i det dagliga
arbetet och det är viktigt, säger han.
Bedömargruppen ska nu sammanfatta
sina intryck i en rapport som ska vara klar
i mars 2010. Rapporten ska föredras för
universitetskanslern Anders Flodström.
– Det har varit intensiva dagar och
känts lite pirrigt. Samtidigt tycker jag
att det är roligt att få visa upp något
som jag tycker att vi är riktigt bra på.
Jag har en känsla att de också tycker att
vi gör ett bra jobb, säger prorektor Marita Hilliges. Jag hoppas även att rapporten kommer innehålla goda råd om hur
vi kan utvecklas vidare.
ANETTE LAURELL

Fotnot: Läs mer på Insidan.

Civilekonomprogrammet startar nästa höst
Högskolans styrelse har fattat beslut om utbildningsutbudet för läsåret
2010/2011. Bland nyheterna finns civilekonomprogrammet och efterfrågade
utbildningar i djurskydd.
Högskolan i Halmstad har som första högskola i landet fått rätt att utfärda
civilekonomexamen och nästa höst drar
civilekonomprogrammet i gång.
Pedagogik är ett annat område där
Högskolan i Halmstad kan erbjuda flera

intressanta inriktningar, hälsopedagogik
är ett exempel.
I det nya utbildningsutbudet finns
flera program och kurser som efterfrågas av arbetsmarknaden. Exempelvis
psykiatri, företagshälsovård, djurskydd,
livsmedelshygien, hållbar turismutveckling, CAD-tekniker, IT-forensik och
webbdesign.
Läs mer på Insidan om högskolestyrelsens senaste sammanträde.

Nu drar Högskolan på turné. Det är dags
för de årliga utbildningsmässorna. Första
stopp blir Göteborg i vecka 46. Därefter
stannar följet i Malmö den 25 november,
för att avsluta i Stockholm den 3–4 december. Med på turnén följer personal
från informationsavdelningen, studerandeavdelningen och Högskolans studentambassadörer.
– Mässorna brukar vara mycket välbesökta. De är jättebra och viktiga mötesplatser för att träffa presumtiva studenter,
knyta kontakter och berätta om vårt breda och spännande utbud, säger Lovisa Jones, koordinator för Högskolans medverkan på utbildningsmässorna.

Översättning och
språkgranskning
Behöver du hjälp med översättning eller språkgranskning av texter på andra
språk? Sektionen för humaniora ska i
första hand anlitas för sådana tjänster.
För att beställa språkgranskning eller översättning, ska formuläret på Insidan användas. Under »Serviceplatsen» Webbtjänster» finns instruktioner och riktlinjer.
Om Sektionen för humaniora inte kan
åta sig ett uppdrag, till exempel beroende
på tidsbrist, kan extern leverantör anlitas.
Samtliga översättningar och språkgranskningar bekostas av respektive
beställare, oavsett om intern eller extern
översättare anlitas.

Boka Högskolans
gästlägenhet
Högskolan disponerar en lägenhet som
kan användas av Högskolans gäster. En
gäst i detta fall är en person som besöker
Högskolan utan någon form av ersättning. Det får alltså inte vara någon som
får lön, arvode, uppdragsersättning, timersättning eller konsultarvode.
Tekniska avdelningen ansvarar för lägenheten och kostnader för användning
internfaktureras. Det går inte längre att
boka lägenheten genom receptionen. Den
ska i stället bokas på respektive sektion,
enhet och avdelning.
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Skrifter för forskare
”Forskning i Halmstad” är
en skriftserie för Högskolans
forskare. Resultat från olika
typer av vetenskapliga projekt, såväl större som mindre,
kan publiceras i skriftserien.
Likaså välkomnas publikationer och artiklar från vetenskapliga konferenser, seminarier och workshoppar.
Högskolans forskningsserie har funnits
sedan 1995 då den första publikationen
kom ut. Sedan dess har ett 20-tal skrifter
publicerats i serien. De senaste alstren är
”De första Bolognastudenterna – om
aktörskap, yrkesorientering och bildning i programutbildningar: Delrapport
från projektet: Före, under och efter utbildningen på Högskolan i Halmstad
2007–2012” av Anders Nelson, Peter
Björk, Jette Trolle-Schultz Jensen, Mattias Nilsson och Ann-Katrin Witt samt
”Borders as Experience” av KG Hammarlund (redaktör).

Den som vill ge ut en publikation i
serien kan kontakta Forskningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, FN HS, som ansvarar för rapportserien. På Insidan finns anvisningar och
riktlinjer för vad som gäller. Texten genomgår kvalitetsgranskning av minst
två granskare före publicering.
Skriften får ISSN-, ISBN- och serienummer. Informationsavdelningen hjälper till med omslaget och skriften publiceras elektroniskt, och i tryckt form
om författaren önskar. Den elektroniska
publiceringen sker i Högskolans databas, DiVA, som open-access-publicering
(fulltext), så att den finns tillgänglig för
nedladdning. Författaren svarar själv
för kostnader för produktionen bortsett
från kvalitetsgranskningen. Denna kostnad står FN HS för.
För mer information se: Insidan»
Mål & uppföljning» För forskare och
forskarstuderande» Högskolans rapportserie. Där finns också förteckning över
publicerade rapporter i serien.

PÅ NYA JOBB
Marie Olving, institutionssekreterare,
090916–101031.
Karin Josefsson, universitetsadjunkt i
psykologi, 091001–tills vidare.
Emma Pihl, doktorand inom vårdområdet, 091101–101031.
Mike Danilovic, gästprofessor företagsekonomi, 091101–100430.
Diamanto Politis, universitetslektor företagsekonomi, 091101–tills vidare.
Kristina Örjes, personalutvecklare,
100101–tills vidare.

ZOOM GRATULERAR
Carina Ihlström Eriksson, som har blivit antagen som docent i informatik.
Eva Berggren, som i oktober lade fram
sin licentiatuppsats.

KALENDARIUM
Tisdag 10 november
Kunskap i korta pass – Google Scholar.
Anmälan görs till bib@bib.hh.se senast
den 9 november. Kl. 10.15–11.00 i Högskolebiblioteket.
CIEL:s högre seminarium. Befolkning, samhälle och förändring – Innovationer och dynamik i Halmstad under
fyra decennier. Helena Eriksson, SET.
Kl. 13.00–15.00 i P526.

Zoom trycks på Högskolan.

Bild: Ida Fridvall

Sedan en månad tillbaka har Högskolan eget tryckeri, skulle man kunna säga. På plats i vaktmästeriet finns en modern digitalpress
med många specialfunktioner och kapaciteter som gör det möjligt att internt framställa bland annat visitkort, programblad, foldrar, broschyrer i fyrfärg och med olika papperskvaliteter och så kallade efterbehandlingar (häftning, falsning m.m.). Från och med detta nummer produceras Zoom
helt med interna resurser, från produktion till tryckning.
– Vi vill gärna trycka så mycket som möjligt, till så många som möjligt, därför vill vi ha proffsiga original. Kontakta informationsavdelningen innan du gör en beställning, så får du hjälp med
layout. Vi på vaktmästeriet svarar på frågor om vad man kan trycka, medan Info hjälper till med
det grafiska, säger Josefine Klang, som tillsammans med bland andra Poul Middelboe arbetar med
den nya digitalpressen.

Tisdag 17 november
Miljöinnovationsdagen 2009. Välkommen till en inspirerande och lärorik
dag om innovationer på miljöområdet.
Kl. 8.00–17.00 i kårhuset.
Kunskap i korta pass – registrera din
uppsats. Anmälan görs till bib@bib.hh.se
senast den 16 november. Kl. 10.15-11.00
i Högskolebiblioteket.

Vad händer mer på Högskolan?
– besök kalendern på Insidan.

Zoom är ett personalblad från Högskolan i Halmstad. Har du synpunkter, tips eller idéer, e-posta till: zoom@hh.se.
Ansvarig utgivare: Inger Johansson. Skribenter: Lena Lundén och Nathalie Sjögren Törhagen.
Adress: Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad • Tel. 035-16 71 00 • Fax 035-12 88 70 • www.hh.se

