
Högskriften

Blivande studenter 
söker allt senare
Genom att blivande studenter 
numera kan söka till 
högskolestudier via webben har  
“sista ansökningsdag” suddats 
ut mer och mer.   
       sid 4

Ny vd för 
Högskoleservice utsedd
Per Hallerstig har den 6 
december utsetts till vd för 
Högskoleservice. Hallerstig 
tillträder tjänsten den 1 mars 
2008.
          sid 7

Utveckling av digitala 
lärobjekt
Högskolebiblioteket 
har identifierat ett 
utvecklingsområde för 
att effektivisera flexibla 
studieformer.
          sid 9

God Jul 
& Gott Nytt År!

Merry Christmas & A 
Happy New Year!
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Det har varit ett händelserikt år på 
många fronter, både i vår omvärld 
och vid Högskolan i Jönköping. 
Trots att det är några intensiva 
veckor kvar av 2007 har det blivit 
dags att summera året som gått.

Då man nu börjar tänka tillbaka framstår 
2007 som ett år av kontraster och ytter-
ligheter. Högskolan i Jönköping har rönt 
framgångar och hävdat sig mycket väl i 
flera nationella såväl som internationella 
sammanhang.

Ett gediget arbete har burit frukt under 
det år som gått. Vi har sett en mycket 
bra stämning bland studenterna i många 
sammanhang, inte minst i samband med 
insparken i höstas som jag återkommer 
till nedan. Fackhögskolorna har också 
höjt kvaliteten i verksamheten på f lera 
områden. Forskningen har stärkts väsent-
ligt på flera fronter. Inte minst HLK och 
HHJ har sett en betydande förstärkning av 
forskarutbildningen. Både IHH och JTH 
har inlett mycket lovande omstrukture-
ringsprocesser, med en rad nya spännnande 
initiativ. Biblioteket kallade häromdagen 
till presskonferens och informerade om ett 
nytt projekt om ”digitala lärobjekt”, som 
man kan läsa mer om längre fram i det här 
numret av Högskriften. Den verksamheten 
kan leda till många nya möjligheter i ut-
bildningen under kommande år.

Å andra sidan har det också varit en del 
bakslag och tråkigheter. Så är det förstås 
alltid i all verksamhet och ibland är det 
bäst att lämna det därhän. Men det är 
viktigt att stundtals reflektera också över 
den delen, inte minst när man summerar 
ihop en period som går mot sitt slut och för 
att lära inför framtiden.

På vårkanten fick vi erfara att Högsko-
leverket kom ut med utfall mot många 
lärosäten. Jag syftar i synnerhet på Högsko-
leverkets uppräkning av stort och smått av 
de gångna årens bedömningar, men även 
verkets svepande kritik av  lärarutbild-

ningarna i Sverige. Dessa sammanställ-
ningar och sättet de kommunicerades på 
gynnade inte högskolornas verksamhet i 
Sverige. Syftet var av allt att döma också att 
skapa mediestormar och lägga grunden för 
framtida reformer. Den nytillträdde kans-
lerns utspel om att vi bör reducera antalet 
universitet var ett annat inspel ägnat att 
skapa debatt.

I stora stycken behövs ifrågasättandet. 
Studenterna i Sverige har rätt att fordra mer 
utvecklingsarbete för att deras utbildningar 
ska hjälpa till att lägga grunden för deras 
framtid, och samhället behöver detta. Vi 
räds inte dessa diskussioner, och frågan 
om hur många universitet vi har i Sverige 
bekymrar oss till exempel inte heller, efter-
som Stiftelsen Högskolan i Jönköping har 
en särskild ställning och inte strävar efter 
att bli universitet. Det är emellertid högst 
väsentligt att debatten blir konstruktiv och 
verkligen leder till bättre förutsättningar 
för utbildningen och forskningen. Vi vill 
i detta avseende se mer under nästa år än 
vad vi erfarit under 2007.

Vi minns också att Högskoleverket in-
vände mot våra rättigheter i statsvetenskap 
och ännu inte gett klartecken för civileko-
nomexamen. Här har vi emellertid haft en 
konstruktiv diskussion med myndigheten 

och vi ser fram emot att återkomma i den 
frågan nästa år, då det finns alla förut-
sättningar att de här frågorna ska lösas 
på ett bra sätt som fortsätter att stärka vår 
verksamhet.

Glädje och sorg
I början av höstterminen drabbades hög-
skolan av en svår tragedi. En människas liv 
gick förspillt på ett avskyvärt sätt. Det in-
träffade skakade om högskolan. Många av 
oss bär fortfarande starka minnen, kommer 
alltid att göra det. Våra tankar finns kvar 
hos Madelene, och hos de anhöriga.

Händelsen visade tydligt att högskolan 
är en del av samhället, ett samhälle som 
inte alltid är gott. Samtidigt noterar jag 
med tacksamhet hur mycket klokskap 
och mänsklig sammanhållning det finns 
och vad det betyder. Studenterna och 
personalen vid Högskolan i Jönköping 
har med enorm sammanhållning hjälpts 
åt i läkeprocessen. Också medierna såg och 
respekterade detta. Många gånger världen 
över ser vi hur det frossas i allt det ruskiga 
medan de många bidragen för att bygga 
upp det som raserats ofta går spårlöst förbi, 
så ej den här gången.

Efter de intensiva insparksveckorna i 
början av hösten visade det sig glädjande 
nog att det var fler studenter på campus än 
vi trott. Men det fanns också orosmoln – 
vi fick inte fram bostäder till alla, trots de 
stora insatserna från berörd personal att 
hjälpa till på alla sätt som var möjligt. 

Högskolan fick också under året positiva 
besked om att både näringslivet och hela 
länet, med samtliga kommuner, ställer upp 
för en förlängning av forskningsfonden 
vilket skapar en styrkeposition för Tekniska 
Högskolans fortsatta resa under de kom-
mande åren. Samtidigt återstår mycket 
arbete. JTH:s styrelse tog nyligen beslut 
om att lägga ned ett av sina utbildnings-
program, högskoleingenjörsprogrammet 
i kemiteknik, något som berör sex fast 
anställda knutna till avdelningen kemi-

Ett år av ytterligheter går mot sitt slut

Rektor Thomas Andersson
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THomas aNderssoN |  december 20 07

teknik. Detta utgör ett led i ett pågående 
och mycket väsentligt strategiarbete för att 
stärka den Tekniska Högskolans profil.

Under hösten firade högskolan 10 år på 
campus. Det blev en festlig tillställning, 
inte minst imponerande med tanke på 
det närmast hämningslösa ösregnet när 
kvällsmörkret sänkte sig. Jag gläds åt att 
studenter, anställda och särskilt inbjudna 
gäster inte lät sig hejdas därav utan till-
sammans fortsatte dela den oförglömliga 
upplevelsen.

Globalt
På den globala nivån är läget på många 
håll osäkert. I delar av Mellanöstern har 
förvirringen fördjupats under åren, med 
splittringen mellan synsätt och fraktioner 
som inte talar med varandra. 
Mellanöstern behöver samtalspartners, och 

Högskolans rektor, professor 
Thomas Andersson, har tillde-
lats den hedrande utmärkelsen 
”Distinguished Scholar Award” 
för bidrag till utvecklingen av IT-
landskapet på internationell nivå. 
Priset delades ut på konferensen 
Innovations’07, som ägde rum i 
Dubai 18-20 november. Thomas 
Andersson var en av huvudta-
larna.

Utveckling av IT-landskapet 
internationellt
Utmärkelsen ”Distinguished Scholar 
Award” utgör en årlig utmärkelse för 
bidrag till utvecklingen av IT-landskapet 
på internationell nivå. Priset har tidigare 
tilldelats bland annat Dr. Peter Freeman 
vid US National Science Foundation och 
Krishna Nathan, OVM VP and Director 
of the IBM Research Lab in Zurich.

Hedrande 
utmärkelse

The President gets Distinguished 
Scholar Award
Professor Thomas Andersson, President 
of Jönköping University, received the ho-
nourable “Distinguished Scholar Award” 
at Innovations’07 - The 4th International 
Conference in Information Techno-
logy, which took place in Dubai 18-20 
November. The Distinguished Scholar 
Award is yearly awarded for contributions 
to the development of IT landscape on 
an international level.

The First Doctoral Thesis from 
the Research School of Health 
and Welfare
Marie Ernsth Bravell at the School of 
Health Sciences defended her doctoral 
thesis “Care Trajectories in the Oldest 
Old” on 29 November. This is the first 
doctoral thesis from the Research School 
of Health and Welfare. 

Double Degrees for Students in 
Teacher Education
The School of Education and Communi-
cation have been granted to take part in 
the EU-programme ATLANTIS. In the 
programme the School of Education and 
Communication participates in exchange 
programmes with Penn State Univer-
sity, USA, and University of Chichester, 
Great Britain. Students at the School of 
Education and Communication will be 
able to get a Swedish Teacher Education 
Degree as well as a Bachelor Degree from 
the other university. 

New Managing Director 
appointed at University Services
Per Hallerstig, Managing Director for 
VMF Syd, has on 6 December been ap-
pointed new Managing Director of Uni-
versity Services as of 1 March, 2008.

positiva partnerskap. Tilltron till teknik, 
innovationer, utbildning, ökat utrymme 
för människor – män och kvinnor – i 
fråga om entreprenörskap och kreativitet, 
måste kunna börja betraktas som en led-
stjärna och en väg framåt. När nationer 
och stater inte gör mycket i den riktningen 
kan enskilda institutioner, och fristående 
lärosäten, spela en viktig roll, och kanske 
rent av fylla en del av gapet. Högskolan i 
Jönköping med sin ytterst internationella 
och utvecklingsinriktade prägel har rönt 
mycket uppskattning på många håll i 
världen. Vi är i dag starkt efterfrågade som 
partners av de allra främsta forsknings- och 
utvecklingsinstitutionerna i många länder. 
Vi kommer att kunna se en mycket spän-
nande utveckling och nya möjligheter till 
följd av detta framöver.
Vi får se tillbaka på året med eftertanke, 

summary iN eNglisH

minnas och ta lärdom av såväl mörka som 
ljusa stunder. Nu blickar vi framåt, mot 
nya utmaningar och mål. 

Jag vill tacka er alla för ert starka enga-
gemang och alla goda insatser under året 
som gått. Jag hoppas ni alla får möjlighet 
att ta vara på de stundande helgdagarna 
och kommer åter med starka krafter och 
nya idéer inför den fortsatta utvecklingen 
i vårt arbete. Det är tillsammans vi får 
Högskolan i Jönköping att nå ännu 
högre.

Med önskan om en fin adventstid, en 
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
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Över 3 000 sena ansökningar till pro-
gram och kurser inkom inför höst-
terminen 2007. Siffran kan jämföras 
med drygt 700 sena ansökningar inför 
hösten 2006.

– Vi kan konstatera ett nytt beteende 
hos de sökande – de söker allt senare, sä-
ger Gerd Engström, antagningsansvarig 
och enhetschef.

Sista ansökningsdag suddas ut
I våras introducerades ett nytt nationellt 
antagningssystem där studenterna söker 
både kurser och program i samma an-
mälan direkt på Internet på studera.nu. 
Att ansökningen nu sker via webben har 
gjort att det är enklare att ansöka, och 
”sista ansökningsdag” suddas ut mer 
och mer. 

– Egentligen är sista ansökningsdag 
för höstterminen 15 april. Självklart 
vill vi fylla alla platser, och då behövs 
även de senare ansökningarna, säger 
Ann-Christine Bergsten, antagnings-
handläggare.

– Man kan säga att det är högskolorna 
själva som skapar beteendet hos dem som 
söker. Vi har gått ut med att det finns 
platser kvar och då måste vi naturligtvis 
ta emot alla ansökningar, säger Gerd 
Engström.

Via webben är det lätt att slänga iväg 
en ansökan, lätt att lista många alternativ 
och ibland lätt att missa vilka komplett-
eringar man bör göra. Det har skapat 
merarbete på antagningen.

– Våra rutiner måste förändras då de 
sökandes beteende förändras. Vi gör all-
tid allt vi kan, men just i somras var det 
oerhört mycket att göra, berättar Marita 
Sjö, antagningshandläggare.

Blivande studenter skickar ansökan 
allt senare

Framgångsrikt arbete
Den ökade belastningen i antagnings-
arbetet på grund av de sena ansökning-
arna har varit liknande över hela landet. 
Men alla högskolor har inte varit lika 
framgångsrika i arbetet som Högskolan 
i Jönköping.

– Jag vet lärosäten som ännu inte är 
färdiga med det antagningsarbete som 
motsvarar det vi faktiskt klarade av i 
somras. Bland annat tack vare att vi 
jobbat hårt har högskolan fått det posi-
tiva studentantal vi har nu, säger Gerd 
Engström.

Nya rutiner inför våren
Sista datum för ansökan till vårterminen 
2008 var den 15 oktober och nu pågår 
efteranmälan för fullt. Men i höst har 
Antagningen satt ett stopp för sen an-
mälan via studera.nu den 2 december. 
Därefter får den som vill ansöka göra en 
lokal ansökning på en pappersblankett 

På Antagningen jobbar fr.v.  Ann-Christine Bergsten, Inger Jungnell, Gerd Engström enhetschef, Birgitta Gustafs-
son, Monica Ekström och Marita Sjö.

Sena anmälningar nationellt
Nationell statistik från Högskoleverket 
och SCB visar att 20 procent av de sö-
kande inför höstterminen 2007 ansökte 
efter 15 april, som är sista ansöknings-
dag. Personer som anmäler sig för sent 
antas  i mån av plats och i den ordning 
de har anmält sig. De kan alltså inte 
konkurrera på samma villkor som de 
sökande som har anmält sig i tid.

i somras var det extra hårt arbete på antagningen inför höstterminen. anledningen 

var den stora ökningen av sena anmälningar från blivande studenter.

direkt till Högskolan i Jönköping.
Inför vårterminen 2007 kom sam-

manlagt 455 sena ansökningar in fram 
till och med januari månad. Den 20 
november i år hade Antagningen hittills 
tagit emot 555 sena ansökningar inför 
vårterminen 2008 och vad den totala 
siffran blir återstår att se.

T e x T  &  f o T o :  s o f i e  N o r r l u N d
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– En vanlig uppfattning, särskilt i media, 
är att datorspelande är något farligt och 
våldsförhärligande, men min studie visar 
något helt annat, säger FD Carin Falkner, 
som i sin doktorsavhandling intervjuat 
datorspelande ungdomar i 18-årsåldern. 

Genom datorspelandet blir man en 
del i en gemenskap där man respekterar 
varandra och tar spelet på allvar. Man stör 
inte, stjäl inte, dricker inte och använder 
inte droger. Carin Falkner kallar det tysta 
överenskommelser där det utvecklas en 
särskild värdegrund i gemenskapen.

– En kille berättade att han tidigare 
hängde på stan på kvällarna och var stökig 
i skolan. Sedan han började spela datorspel 
har han lagt av med strulet.

Carin Falkner berättar att rapporter 
från Brottsförebyggande rådet visat att 
ungdomsbrott har minskat under de 
senaste tio åren. Även droganvändningen 
har minskat.

– Under samma tidsperiod har datorer 
blivit en del av vår vardag och jag tror att 
Internet har bidragit till minskningen. 
Det man gör på nätet är meningsfullt.

Leka krig bara på låtsas
När det gäller spel som går ut på att skjuta 
och jaga ser Carin Falkner ingen skillnad 
på dessa och andra lekar där man jagar 
och blir jagad. 

– Lekt krig har barn och ungdomar 
gjort i alla tider. Däremot har datorspe-

len åldersgränser, och det tycker jag är 
vettigt.

Carin Falkner har besökt flera LAN, 
både stora och små. LAN står för Local 
Area Network och innebär att flera datorer 
kopplas ihop i ett lokalt nätverk för att 
till exempel spela spel eller programmera. 
De ungdomar Carin Falkner träffat har 
varit mycket positiva till att berätta om 
sitt intresse. 

– Men det märks att de är vana att 
försvara sig. En kille sa spontant när jag 
undrade om jag fick ställa några frågor: 
”Man blir faktiskt inte mördare av att 
spela dataspel!”.

Föräldrarna utanför
Datorspelandet är ett intresse där för-
äldrarna ofta står helt utanför. I många 
andra fritidsaktiviteter följer man med på 
matcher och konserter och är insatta i vad 
deras ungdomar gör – men inte när det 
gäller datorspel. 

– Jag tror föräldrar kan tycka att det är 
rätt skönt. Ungdomarna sitter på sitt rum 
och spelar, de håller sig lugna och man vet 
var man har dem.

Carin Falkner tycker att föräldrar bör 
engagera sig i sina barns spelande mer, för 
att mötas kring det som är ett stort intresse 
hos barnen och som för många spelare fyl-
ler deras liv med mening.

 – Spelandet kan vara ett sätt även för 
barn och föräldrar att dela en gemenskap.

Smartare och snällare av datorspel

Vill du höra mer om ungdomars 
datorspelande? 
Carin Falkner håller en föreläsning på 
Högskolan för lärande och kommuni-
kation 19 december kl. 18.30. Öppet för 
allmänheten, fritt inträde. Välkommen!

Ibland blir det panik när ungdomar gör 
något som vuxna inte vet vad det är. 

– Det är svårt att vara förälder och ta 
sig in i ungdomarnas värld. Man sätter 
förbud utan att veta vad det handlar om. 
Visst finns det ungdomar som vänder på 
dygnet och missköter skolan – då måste 
föräldrar gripa in. Men från det till bero-
ende är steget långt.

Utvecklas som människa
Tidigare undersökningar har visat att 
datorspelande kan förbättra precisionsför-
måga och rumsuppfattning. Carin Falk-
ners studie visar att man även utvecklas 
som människa.

– En kille jag talat med har via nätet 
lett hundratals personer i allianser i 
spelet. Han har lärt sig om samarbete, 
ledarskap, diplomati, kommunikation, 
planering, och allt dessutom på engelska. 
Men aldrig att han skulle nämna det på en 
anställningsintervju sa han – det handlar 
ju bara om datorspel. Jag hoppas och tror 
att omvärldens syn på spelande kommer 
att ändras i framtiden.

s o f i e  N o r r l u N d

blir man verkligen överviktig, osocial, 

beroende och våldsbenägen av att 

spela datorspel? Nej tvärtom, menar 

carin falkner på Högskolan för läran-

de och kommunikation som forskat 

kring datorspelande hos unga.

cariN falkNer är i grunden fritidspedagog och undervisar 
deltid sedan nio år på Högskolan för lärande och kommunikation. I 

maj 2007 disputerade hon vid Örebro Universitet med avhand-
lingen ”Datorspelande som bildning och kultur”.

foTo:carl-JoHaN sVeNssoN
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Sedan länge har Högskolan för lärande 
och kommunikation (HLK) ett omfat-
tande samarbete med lärosäten världen 
över och har ofta uppmärksammats för 
sitt internationella arbete inom lärarut-
bildningen.

– Hittills har student- och lärarut-
bytet handlat om isolerade kurser eller 
praktikperioder, det nya är att vi tillsam-
mans med Penn State och University of 
Chichester nu ska dela en hel utbildning, 
säger Sverker Johansson, utbildningschef 
vid Högskolan för lärande och kom-
munikation.

Lärarstudenter reser utomlands
- får dubbel examen

Ett nytt perspektiv på läraryrket
Genom en ny internationell utbildning 
ska lärosätena utbilda lärare med ett 
mångkulturellt och reflekterande för-
hållningssätt. I programmet ingår bland 
annat språkstudier, pedagogik, didaktik 
och praktik.

För HLK:s studenter ger avslutad 
utbildning en svensk lärarexamen samt 
en bachelorexamen från Penn State. De 
amerikanska studenterna får en ameri-
kansk lärarexamen samt en kandidat-
examen från HLK. Studenterna följs åt 
i samma klass under utbildningen. 

– Utbildningen kommer 
att ge ett nytt perspektiv på 
läraryrket. Studenterna kom-
mer att få möjlighet att se vårt 
svenska system utifrån och 
se andras system inifrån, sä-
ger utbildningsledare Stefan 
Engberg.

Satsning för framtiden
Studenterna läser det för-
sta året som vanligt vid sitt 
hemuniversitet och kan då 
ansöka om att delta i utbytet 
för de kommande två åren. 
Projektet ger inte bara per-
sonliga erfarenheter för de 
utresande studenterna, utan 
kommer även att ha en stor 
inverkan på lärosätena.

– Genom lärarna som del-
tar i projektet kommer även 

de studenter som inte reser 
mellan länderna kunna ta del av 

erfarenheter som görs, säger professor Ja-
mie Myers från Penn State University.

– I förlängningen kan projektet på-
verka hur vi bygger upp även den ordi-
narie lärarutbildningen på HLK för att 
få en allt mer internationell prägel, säger 
Stefan Engberg.

HLK hoppas även få en forsknings-
anknytning i projektet, till exempel att 
en doktorand följer studenter i program-
met för att se skillnader i hur de ser på 
läraryrket.

Fr.v. utbildningschef Sverker Johansson, HLK, utbildningsledare Stefan Engberg, HLK, och professor Jamie Myers, Penn State 
University.

snart kan lärarstudenterna få mångkulturella erfarenheter och dubbla examina. 

Högskolan för lärande och kommunikation startar i höst en internationell utbild-

ning tillsammans med Penn state university i usa och university of chichester i 

storbritannien.

>>
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TraNsaTlaNTisk läraruTbildNiNg

Projektet är finansierat via EU:s At-
lantisprogram (ett samarbete mellan 
Europeiska kommissionen och det 
amerikanska utbildningsministeriet) 
och ska pågå 2008-2011. Sammanlagt 
48 lärarstudenter vid HLK, Penn State 
University och University of Chichester 
kommer att få möjligheten att under två 
år läsa sammanlagt tre terminer vid två 
olika universitet utomlands. HLK har 
fått 3,8 mnkr i stöd för projektet. Stu-
denterna kommer även att få stipendier 
som täcker resor och uppehälle.

Lärorikt att se olikheter
Lärarstudenten Louise Pettersson är nyss hem-
kommen efter att ha tillbringat fem veckor vid 
Penn State där hon praktiserat i en amerikansk 
skola. 

– Det är en otrolig erfarenhet att komma ut 
och se att det finns andra sätt än vårt svenska 
att lära ut och organisera skolan. De barn jag 
undervisade i USA var rena drömmen, det 
rådde en otrolig disciplin där. Å andra sidan 
har vi i Sverige en öppenhet att diskutera vad 
som helst i klassrummet, vilket jag har förstått 
inte alltid är så lätt i USA, säger hon.

T e x T  &  f o T o :  s o f i e  N o r r l u N d

>>

Per Hallerstig har utsetts till ny 
vd för Högskoleservice. Han till-
träder 1 mars 2008.

Per Hallerstig är 50 år och kommer 
närmast från posten som vd för VMF 
Syd. Han efterträder Gudrun Engstrand, 
som varit vd för Högskoleservice sedan 
bildandet 1994. Gudrun Engstrand 
slutar, som tidigare meddelats, på eget 
önskemål. Hon kommer att vara kvar i 
bolaget även efter vd-skiftet fram till sin 
pensionering den sista oktober 2008.

Grannlaga uppgift
– Det har varit en lång process, från 
det ansökningstiden gick ut i juni i år, 
säger Gunnar Vidén, styrelseordförande 
i bolaget. Glädjande nog fick vi ett stort 
antal sökande, varav många var mycket 
kvalificerade. Det tolkar jag som ett 
tecken på Högskolans i Jönköping goda 
rykte i många kretsar.

– Det har varit en grannlaga uppgift 
för styrelsen att träffa olika kandidater, 
göra en utvärdering och besluta om det 
slutliga valet. Per Hallerstigs bakgrund är 
från ett annat område än högskolevärl-
den, skogssidan. Hans dokumenterade 
goda erfarenhet som ledare har varit av-
görande i kombination med erfarenheten 
från att utreda och genomföra föränd-
ringar, som en anpassning till ändrade 
omvärldsförhållanden. Högskoleservice 
roll som både bolag och med myndig-
hetsfunktioner gör att det också var 
viktigt med erfarenhet från båda dessa 
delar säger Gunnar Vidén.

Viktigt att fortsätta det positiva 
samarbetet
–  Jag ser fram mot utmaningen att som 
ytterst ansvarig tillsammans med Hög-
skoleservice personal driva verksamheten 
vidare i riktning mot att vara den erkänt 
bästa serviceorganisationen bland svens-

ka univer-
s ite t  och 
högskolor, 
säger Per 
Hallerstig. 

–  E n  
viktig del 
i  r o l l e n 
ä r  o c k s å 
a t t  s o m 
medlem i 
högskolans 
ledningsgrupp bidra till att hela högsko-
lan utvecklas lika framgångsrikt som 
hittills. 

– Jag ser det också som viktigt att för 
Högskoleservice del fortsätta det positiva 
samarbetet med olika lokala aktörer och 
beslutsfattare. Det är nödvändigt för att 
Högskolan skall kunna uppfylla sina 
uppgifter också på det lokala planet, 
avslutar Per Hallerstig. 

Ny verkställande direktör utsedd 
för Högskoleservice
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The recruitment of full-time, 
degree seeking international 
program students to Jönköping 
University has over the years 
been very successful. 

For the fall of 2008, JIBS predicts to 
have approximately 600 international 
students (including exchange students). 
The other 3 schools predict that they 
will have about 300 international stu-
dents in the fall 2008. Not only do these 
students contribute millions of crown to 
the University by way of HÅS and HÅP 
government funding, these 900 interna-
tional students contribute approximately 
9 million SEK per month to the economy 
of Jönköpings Kommun!

One of the major challenges for Jön-
köping University and for Jönköpings 
Kommun for academic year 2008-09 
will be providing accommodation for 
these international students. It is virtu-
ally impossible for international students 
(some coming from half way around the 
world) to organise their accommodation 
before they come to Jönköping. Given 
the present supply of accommodation for 
international students combined with the 
expected demand, we need at least 300-
325 more rooms for fall 2008. Jönköping 
University and Jönköpings Kommun are 
aware of these numbers and are working 
hard to be able to meet this challenge for 
fall 2008.  

It certainly would be a pity if Jönkö-
ping University must diminish both its 
internationalization and its recruiting 
activities due to insufficient accommoda-
tion for international students. Not only 
would it mean less of an international 
campus at Jönköping University, but 
also a loss of substantial income for our 
university in particular and Jönköpings 
Kommun in general.

P e T e r  H i lT o N

d i r e c T o r  o f  i N T e r N aT i o N a l

r e l aT i o N s  a N d  r e c r u i T m e N T,  J i b s

Accommodation a challenge

center of excellence in entrepreneurship 
education – ett Nutekprojekt under 
genomförande
Just nu pågår ett projekt på högskolan, med stöd av Nutek, med målet 
att uppmuntra fler studenter, lärare och elever att tänka entreprenö-
riellt och bli mer företagsamma. 

Projektet Center of Excellence in Entrepreneurship Education handlar om utbild-
nings- och utvecklingsinsatser inom entreprenörskap. Man satsar på att inspirera och 
utbilda personer som arbetar med eller kommer att arbeta med unga människor för 
att insatserna ska få spridning och varaktighet. 

I arbetet ingår flera delprojekt, bland annat kurser för aktiva och blivande lärare, 
ett utvecklingsprojekt om entreprenörskap i utbildning för gymnasieskolor och kursen 
”Förändringsstrategier för hållbar utveckling” som ges vid högskolan vt 2008 och 
vänder sig till studenter vid alla fackhögskolorna.

– Projektet ägs av Internationella Handelshögskolan, men samtliga fackhögskolor är 
delaktiga. Genom att kombinera kunskap från olika områden kan nya idéer, tjänster 
och produkter uppstå – och det är entreprenörskap, säger Leif T. Larsson, Internatio-
nella Handelshögskolan, kontaktperson för projektet.

Internationella studenter i ett studentrum på Gräshagen.
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14:e fadderföretags-
upptakten på JTH

– Det är fantastiskt att så här många re-
presentanter för fadderföretaget kommer 
och träffar våra studenter och personal, 
säger Elisabeth Berglund, fadderföre-
tagsansvarig vid JTH. I dag är det drygt 
120 representanter från 55 olika fad-
derföretag här.  

Förutom att träffa studenter och 
personal fick företagen också informa-
tion om JTH av vd Peter Olsson som 
bland annat poängterade hur viktiga 
företagen är. 

– Många är avundsjuka på den här 
verksamheten, det är ett unikt arrang-
emang i högskolesverige. Att företagen 
och högskolan samarbetar är det som 
gör oss speciella.

l e N a  H a l l d o r f

1899 starade sjuksköterskeutbildningen i Jönköping. Det tog över 
100 år men  2007 skedde den första doktorsdisputationen. Marie 
Ernst Bravell, Hälsohögskolan,  disputerade den 29 november på 
avhandlingen ”Care rajectories in the Oldest Old” (Hjälpmönster 
bland de allra äldsta). Opponent var docent Kirsten Avlund, 
Köpenhamns universitet. 

Marie Ernst Bravell är sjuksköterska och universitetsadjunkt 
vid Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan.

första doktorsavhandlingen på HHJ

Nytt system för utveckling av 
digitala lärobjekt

Högskolebiblioteket har tillde-
lats 708 5000 kronor av Spar-
banksstiftelsen Alfa för ett nytt 
projekt. 

Högskolebiblioteket har identifierat ett 
utvecklingsområde av både nationellt 
och internationellt intresse för att ef-
fektivisera mer flexibla studieformer – att 
hantera så kallade lärobjekt. 

Utveckla system
Projektet handlar om att utveckla ett 
system för att hantera digitala lärobjekt 
för studenter och för att öka använ-
dandet hos undervisande personal av 

lärobjekt i skapandet av mer flexibla 
undervisningsformer. 

– Med det nya systemet kommer vi 
att kunna tillgängliggöra och visa ut-
bildningar och kompetens som finns på 
Högskolan i Jönköping, säger biträdande 
bibliotekschef Ulf-Göran Nilsson, Även 
i utvecklingsarbetet kommer vi att sam-
arbeta med det omgivande samhället. 
Det ger oss en möjlighet till arbete med 
utveckling i den absoluta framkanten.

Delfinansiering
Rådet för flexibelt lärande vid Högsko-
lan i Jönköping delfinansierar projektet 
med 144 000 kronor.

Att vara fadderföretag till stu-
denter på Tekniska Högskolan 
i Jönköping är populärt. Det vi-
sade sig i slutet av november när 
JTH bjöd in representanter för 
sina drygt 460 fadderföretag att 
träffa studenter och personal till 
en träff. 

Fr.v. högskolans rektor Thomas Andersson, bankdirektör Jan-Anders Cronholm, Swedbank, och bitr. biblioteks-
chef Ulf-Göran Nilsson.

marie erNsT braVell, 
Hälsohögskolan,  spikade sin 
avhandling den 6 november

foTo: kariN flygare

foTo:leNa Halldorf
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Det har gått över 9 månader från 
min sista arbetsdag på högskolan 
och den f ina avtackningen på 
Mariedal. Samma tid som ett 
havandeskap – och man kan ju 
undra vad det blev??

Jo en glad pensionär!! Och farmor till en 
liten Nora, som föddes i Barcelona den 
sista februari. Kanske var det meningen 
att jag skulle ha möjlighet att hjälpa den 
lilla när hon var nyfödd och inte ville 
öka i vikt, att lugna föräldrarna och prata 
vänligt med katterna. Det kändes helt 
rätt att ha tid att göra det. Och det har 
känts rätt hela året. Att få tid att ägna 
sig åt ibland absolut ingenting. Att såsa 
omkring i morgonrocken fram på för-
middagen, läsa JP och lösa Sudoko. Ta en 
kopp te till och begrunda friheten.

Jo men visst har jag gjort saker också. 
Bl.a. engagerat mig i Brottsofferjouren 
(BOJ), gått på utbildning och lyssnat 
på intressanta föreläsningar. Nästa år 
kanske jag kan bli en stödperson för 
brottsoffer och därmed få kontakt med 
nya människor och se samhället ur ett 
annat perspektiv.

Jag är så stolt över Högskolan i Jön-
köping och det har varit ett stort privi-
legium att få göra den spännande resan 
på HJ från 1991-2007. Att få sköta om 
fyra, som personer helt olika, rektorer. 
Att få träffa så många duktiga och spän-
nande människor, både anställda och 
studenter. Det har varit ett rikt arbetsliv, 
och nu skall jag ha ett rikt liv i frihet. 
Men ni finns med mig, många som goda 
vänner för livet.

Tack alla ni för presenten ni samlade 

ihop till. Jag 
ha r  a nvä nt 
pengarna till 
e n  myc k e t 
s p ä n n a n d e 
resa till Du-
bai för några 
veckor sedan. 
En ovan l ig 
plats på jor-
den, väl värd 
att besöka.

Sköt om er – och varandra!
Varma hälsningar 

k r i s T i , P e N s i o N ä r

PS. Har du lust att få tag i mig, för en 
kaffe/lunch eller en prat? Mejla 
Kristi_Johansson@hotmail.com DS.

Hej och tack!

I framtiden vill högskolebiblioteket kunna erbjuda en inspire-
rande miljö och bjöd därför in studenter på magisterprogrammen 
i ”Byggnadsutformning och Arkitektur” samt ”Teknisk Design” 
vid Tekniska Högskolan till en idétävling under temat ”Hur ser 
framtidens bibliotek ut?”. 

Bland annat ställdes frågan om hur bibliotekets rum kan an-
vändas och vilka nya funktioner som kan inrymmas, man skulle 
studera dagsljusbelysning och ljusinsläpp samt hur nyttan kan 
ökas och synliggöras. 

Fem bidrag hade kommit in för bedömning och enligt juryns 
ordförande Karolina Ganhammar, arkitekt, har studenterna 
gjort ett fantastiskt arbete med tanke på att de endast hade tre 
veckor på sig. 

T e x T  &  f o T o :  l e N a  H a l l d o r f

Framtidens bibliotek
För 10 år sedan invigdes högskolebiblioteket i samband med högskolans flytt till campusområdet. Stora 
ytor för böcker och tidskrifter, enskilda läsplatser och grupprum var högprioriterat. Idag är verkligheten 
en annan, elektroniska media och dataarbetsplatser är några exempel på förändringar som skett.

Det vinnande förslaget har gjorts av Grupp D som bestod av Filip Håkansson 
BYGG, Olof Claessson, TD, Caroline Ek, BYGG och Jenny Eringstam, BYGG.

>>
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Gruppen har ett genomtänkt tema, 
som bygger på de framtida studenternas 
förmodade beteenden. Vardagsrums-
filosofin är ytterst tilltalande och synen 
på biblioteket som mötesplats förstärks 
samtidigt som man har lyckats reali-
sera begreppet informationscentrum. 
Gruppen har tagit ett helhetsgrepp och 
åstadkommit en öppenhet mellan de 
befintliga huskropparna. Det är lätt för 
besökarna att orientera sig i lokalerna. 
Det totala anslaget känns kul och det 
finns många bra lösningar och idéer - 
till exempel ett spännande temarum 
och bildrum, som inom en relativt snar 

”Vardagsrum - rum för trivsel 
och utveckling”

framtid kommer att fylla ett behov. 
Hela rundeln utgör ett tilltalande och 
inbjudande rum, med träpelare som bi-
drar till atmosfären, även om byggnads-
konstruktionen som sådan är tveksam. 
Den inre glasade fasaden är attraktiv 
och bryter upp en avskiljande vägg. 
Bokbaren är en rolig idé, men kanske 
inte helt realistisk.

Ett tilltalande förslag, där mottot 
håller vad som lovas.

k a r o l i N a  g a N H a m m a r ,

J u ryo r d f ö r a N d e

Det vinnande förslaget har tilldelats för-
sta pris med motiveringen:

”Ett väl genomtänkt förslag, som 

med tydliga och starka grepp ska-

par ett futuristiskt, mänskligt bibli-

otek där man gärna vill stiga in. På 

ett övertygande sätt sammanförs 

bibliotekets olika byggnadsdelar till 

en väl fungerande helhet. Välkom-

men till ditt nya vardagsrum!”

>>
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Högskolan i Jönköping är en stiftelse* 
med tydliga profiler som präglas av entre-
prenörsanda, internationella relationer och 
samverkan med näringsliv och samhälle. 
utbildning och forskning bedrivs inom fyra 
fackhögskolor: 
•   Hälsohögskolan 
•  Högskolan för lärande och kommunikation 
•  internationella Handelshögskolan
•  Tekniska Högskolan

* en av tre stiftelsehögskolor i sverige med rätt att 
ge doktorsexamen, de andra två är Handelshögskolan 
i stockholm och chalmers.

Högskoleservice är högskolans service-
organisation och driver gemensam 
verksamhet samt tillhandahåller infrastruk-
tur, gemensamma system och gemensam 
information/marknadsföring.

Högskolan i Jönköping har ca 9 000 studen-
ter, ca 750 anställda och omsätter ca 620 
mnkr.

Högskolans verksamhet och strategiska ut-
veckling kan beskrivas med följande ledord:
•  fokusering och specialisering
•  intensiv samverkan i partnerskap globalt, 

nationellt, regionalt och lokalt inom 
forskning, utbildning och omvärlds-
relationer

•  entreprenörskap, innovationer och 
kreativitet

Jaha!
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Högskriften

PosTTidNiNg b

Det var det, det. Eller kanske jag skulle 
säga – precis som när Nobelpristagaren i 
litteratur presenteras – Äntligen!

Äntligen är november slut. Äntligen ser 
jag mera ljus i fönster och på gator. Äntli-
gen ser jag slutet på den mörka årstiden. 
Äntligen är det – för att citera min store lil-
lebror – bara en avlöning kvar innan dygnet 
vänder och det blir lite ljusare för varje dag 
som går. Och det känns så skönt!

Nu gläds jag varje dag åt den nya, röda 
adventsljusstaken i mitt fönster här på job-
bet. Nu gläds jag åt att varje söndagskväll få 
tända ett nytt ljus i min ljusstake hemma. 
Nu gläds jag åt att snart få plocka fram alla 
mina tomtar, en samling som blir större för 
varje år som går – jag förstår inte var min 
tomtekärlek kommer ifrån. Nu gläds jag åt 
att snart få gå runt på Västra Torget bland 
granförsäljarna och leta reda på den per-
fekta julgranen och hur den ska se ut – ja, 
det lärde jag mig som liten flicka av morfar. 
Och jag gläds åt att om ett par veckor är det 
dags för en lite längre ledighet.

Trots att jag är ”en kvinna i mina bästa 
år” – om jag uttrycker mig snällt – så är jag 
ibland bara en femårig liten tös som älskar 
att hoppa och skutta i vattenpölar så att 
vattnet stänker vida omkring och långbyx-
orna blir genomblöta och som älskar julen 
med julgran och tomtar överallt. 

Tomtar ja. Som jag redan nämnt, blir 
min samling större för varje år som går. 
Och det är inte bara svenska tomtar. Jag 
glömmer aldrig hur gott pappa skrattade 
när jag kom tillbaka till hotellet i San Diego 
med ett par nyinköpta tomtar för många år 
sedan. Inte heller glömmer jag min förtjus-
ning när jag hittade en tomtebutik i New 
Orleans för två år sedan – det var en dröm 
att gå runt därinne trots sommarvärmen 
utanför dörren. Och i somras hittade jag 
ytterligare en tomtelampa – nu är mitt 
”stora” bekymmer i vilket fönster jag ska 
ställa den...

Trots min glädje över ljuset, julen, tomtar 
och ledighet känns det ändå lite tomt i år. 

Under många, många år har jag tillbringat 
många dagar, kvällar och nätter så här års 
på Jönköpings Teater tillsammans med 
mina vänner i nyårsrevyn. Så blir det inte 
i år eftersom vi har beslutat att ta ett sab-
batsår. 

Och helt plötsligt fanns det flera lediga 
kvällar i almanackan, kvällar som jag redan 
har lyckats fylla med olika aktiviteter. I 
går kväll till exempel hörde jag Jönkö-
pings storband med Joakim Sjökvist – helt 
underbart, om bara ett par dagar ska jag 
se After Dark i vårt fina konserthus och 
ännu några dagar senare är det dags för 
en världsartist, Dionne Warwick, som ger 
två konserter i Sverige, en i Stockholm och 
en här i Jönköping. Vem glömmer hennes 
inspelning av till exempel “Heartbreaker” 
eller ”That’s what friends are for” tillsam-
mans med bland andra Stevie Wonder och 
Elton John?

Men det finns ett liv efter jul också. Och 
ett nytt år väntar bakom hörnet. Ett år som 
– ännu så länge – är ett oskrivet blad. Ett 
år som kommer att innehålla både glädje 
och sorg, arbete och fritid. Något som dock 
kommer att uppmärksammas under hela 
2008 är att Studentkåren fyller 60 år. Det 
blir ett firande under både vår- och höst-
termin lovar Studentkåren.

Men innan dess är det som sagt dags för 
en längre ledighet. Jag hoppas att många – 
liksom jag – har möjlighet att vara lediga 
i alla mellandagarna och kommer tillbaka 
fulla med arbetslust och energi inför det 
nya årets alla utmaningar.

Var rädda om er, kom ihåg att använda 
reflexerna och glöm inte att blåsa ut lju-
sen!

God Jul & Gott Nytt År!
Julkram


