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EN HÖGTID MED MÅNGA
hUvUdpersoner
Den akademiska högtiden är dagen då vi firar lärosätets akademiska
utveckling och uppmärksammar dess välgörare.Vid Högskolans akademiska Högtid i år promoverades 39 doktorer efter doktorsexamen vid
högskolan – ﬂer än någonsin tidigare. Samtidigt installerades 12 professorer
och högskolans sex nya hedersdoktorer promoverades och fick mottaga
doktorshatten. Detta har vi nu firat, med pompa och med ståt.
när HögSkolAn I JönköPIng har
fest, så bjuder vi inte bara in oss själva utan
även många externa gäster. Detta ligger helt i
linje med vår omfattande samverkan med det
omgivande samhället och dess offentliga och
privata organisationer. Upprätthållandet av
våra goda relationer med beslutsfattare inom
offentlighet och näringsliv är avgörande för
vår akademiska utveckling. Högskolans kon
takter i det omgivande samhället bidrar till
utbildningen genom att bistå med kvalifice
rade föreläsare och de erbjuder våra studenter
praktikplatser och material till projektarbeten.
De engagerar sig aktivt för att upprätthålla ak
tualitet och relevans i professionsrelaterade ut
bildningsfrågor. De bjuder in våra forskare till
sin verksamhet och bistår oss finansiellt. Det är
alldeles självklart att dessa personer ska tackas
för sitt engagemang och fira framgångarna till
sammans med oss.

Den akademiska högtiden vid Högskolan i
Jönköping har en fast förankring i den aka
demiska traditionen, men speglar en verksam
het med ett liv i samtiden och framtiden. I
Småland finns det ingen motsättning mellan
att vara akademiskt framstående och att bistå
till organisationers och företags utveckling i
samhället.
I detta nummer av Högskriften kan du läsa
om några av den akademiska högtidens
huvudpersoner – deras
framgång är högskolans
framgång.
Trevlig läsning!

AnITA HAnSBo, rekTor
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nY vd på tekniska högskolan

’’JTH har ett gott rykte’’
JtH:s nya vd Mats Jägstam är doktor i produktions
teknik, har erfarenheter från akademin, näringslivet
och som egenföretagare och brinner för att stärka
samarbeten mellan forskning, utbildning och det
omgivande samhället.
– JTH är en viktig partner och stöd för små
och medelstora företag inom innovationer,
forskning och utbildning. JTH har ett gott
rykte och det känns väldigt roligt att få
möjligheten att delta i det vidare arbetet
och påverka framtida ambitioner, säger Mats
Jägstam, ny vd och akademisk ledare på JTH
från och med oktober.
Mats Jägstam kommer senast från Hög
skolan i Skövde där han sedan 2007 varit

vicerektor med särskilt ansvar för extern
samverkan och inter nationalisering. Han har
en doktorsexamen i produktionsteknik och
har erfarenheter från akademin, näringslivet
och som egenföretagare.
Mats Jägstam har varit en drivande kraft
i etableringen och utvecklingen av olika sam
verkansmiljöer och har arbetat aktivt med
att stärka dialogen och samarbetet mellan
forskning, utbildning och näringsliv.

mats Jägstam är ny vd och akademisk
ledare på JTH från och med oktober.

Foto: dUo FotograFi

Högskolans
utbildningskatalog
nominerad
Den gemensamma utbildningskatalogen för Högskolan
i Jönköping har nominerats till Svenska Publishingpriset
i kategorin ”Utbildningsprogram”.

Hög kvalitet på unik utbildning

Övriga nominerade i
kategorin är Campus
Välkommen till öppet hus!
lördag 24 mars 2012 kl. 10.00 -14.00
Varberg, Karlstads
universitet, linköpings
universitet, Sveriges
lantbruksuniversitet
och Umeå universitet.
en dag för blivande studenter och andra
intresserade. Välkommen till
högskoleområdet i Jönköping på Gjuterigatan
5 och Barnarpsgatan 39.

upplev mer av oss!

HÖGSKO LAN I

JÖNKÖPING
utBilDninG spRoGRAm 2012–
2013

hälsohöGsko lAn
höGskolAn FöR läRAnDe
oCh kommunikAtio n
inteRnAtionel lA hAnDelshöGsk
olAn
tekniskA höGskolAn

HT12
VT13

I Jönköping

vinnaren koras på
Svenska publishingdagen
den 14 november i
Stockholm.

20306094

Högskolan i Jönköping är det enda lärosäte i Sverige som erbjuder utbildning inom ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen. Vid Högskoleverkets
(HSV) nationella kvalitetsutvärdering ﬁck båda utbildningarna hög kvalitet.
– Vi är stolta över att som enda lärosäte i Sverige kunna erbjuda utbildning
i ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen, säger högskolans rektor Anita
Hansbo. Det är en spetsutbildning som kombinerar arbete med människor
och teknik på ett unikt sätt.

PROGRAMKATAL OG

är deT läTT
aTT sTudera
uTomlands!
Före detta studenter

– så FIck VI
drömJobben!

studentliv och fritid

lär känna dIn
sTudenTsTad!
www.hj.se

HÄLSOHÖGSKOLAN • HÖGSKOLAN
FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION
• INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN
• TEKNISKA HÖGSKOLAN
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»

Mer än hälften av studenterna som kommit
till Högskolan i Jönköping i höst är från
Kina och även en stor andel från Pakistan,
Ryssland, Indien och Iran.

faKta
internationella
studenter
Till Högskolan i Jönköping
kommer studenter från
hela världen, både utbytesstudenter från högskolans
350 internationella partneruniversitet som läser en
eller ﬂera terminer här,
samt så kallade free movers
som inte ingår i ett speciellt
utbytesprogram och som
ofta stannar ﬂera år.
Tredjelandsstudenter som
inte ingår i utbytesprogram
ska från och med 1 juli 2011
betala avgift för studier vid
svenska universitet och
högskolor. enligt Högskoleverket hade 1 350 studenter
totalt betalat anmälningsavgiften inför höstterminen
2012 när tidsgränsen för
betalning gick ut. Högskolan i
Jönköping, lunds universitet,
kungliga Tekniska högskolan,
Chalmers tekniska högskola
samt Stockholms universitet
är de lärosäten som har
ﬂest betalande studenter.
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Tomas Bengtsson

Rektor Anita Hansbo

50 procents ökning av
internationella betalstudenter
Högskolan i Jönköping lyckas återigen med rekryteringen av internationella
betalstudenter. Antalet nya studenter har ökat med över femtio procent
sedan förra året. Motsvarande siffra för hela Sverige är fem procent.
Höstterminen är i full gång och
även i år tar Högskolan i Jönköping emot
ett stort antal betalande internationella
studenter, tack vare ett väl genomfört rek
ryteringsarbete.
122 betalstudenter har kommit till
högskolan denna höst, varav 108 till
Internationella Handelshögskolan och
14 till Tekniska Högskolan. Detta är en
ökning på över femtio procent från förra
året. För svenska lärosäten totalt har en
ökning skett med i snitt fem procent.
Nya sätt att nå studenterna

Mer än hälften av studenterna som kom
mit till Högskolan i Jönköping i höst är
från Kina och även en stor andel från
Pakistan, Ryssland, Indien och Iran.
– Vi har uttalade fokusområden och
har anställt personer som kan dessa om
råden utan och innan för att jobba med
rekrytering, och nu kan vi tydligt se sam
bandet att det är från dessa områden de
flesta kommer. Det behövs experter efter
som olika områden kan kräva olika in
satser. Det ger en personlig touch där vi
försöker sätta den sökande i centrum och
ge snabba svar, säger Tomas Bengtsson,
ansvarig för internationell studentrekry
tering vid högskolan.
Man har också sökt nya vägar för kom
munikationen med blivande studenter.
– Internationella Handelshögskolan

använder sig till exempel av sociala medier
internationellt, till exempel twittrar vi på
kinesiska och finns på ryska Facebook. Vi
måste finnas där de blivande studenterna
finns, säger Tomas Bengtsson.
Medveten satsning

En framgångsfaktor för högskolan har
varit att man i ett tidigt stadium, redan
innan beslutet om att ta betalt av tredje-

landsstudenter tagits, började förberedel
ser för att kunna arbeta med rekrytering
på ett nytt sätt.
– Det är fantastiskt roligt att vi ligger
i den absoluta framkanten när det gäller
rekryteringen av internationella studenter.
Det vi ser är resultatet av en medveten
satsning och duktiga medarbetare, säger
Anita Hansbo, rektor vid Högskolan i
Jönköping.

Vad tycker studenterna?
Haonan Yang, Kina
Masterprogram affärsjuridik,
Internationella Handelshögskolan
– This is my first time in Sweden, and my
first time abroad. I had heard that Sweden
is a great country to be in, a welfare state
with beautiful surroundings and a good
educational system. I like that Jönköping
University is an international university
with many international students and a
lot of students from China, like me.

Elena Tikhonova, Ryssland
Masterprogram International
Logistics and Supply Chain Management,
Internationella Handelshögskolan
– I did some travelling in Sweden and I thought
it would be great to study here. I read about
Jönköping University on the website Study
in Sweden and applied. I really like it here,
school is quite though but I feel that I’m
really learning. And I just love the lakes!
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Akademisk Högtid 2012
Professorsinstallation och doktorspromotion

Under högtidliga former vid Högskolans Akademiska Högtid lördag 29 september
promoverades rekordmånga doktorer efter avlagda prov – 39 stycken. Samtidigt
installerades 12 professorer och högskolans sex nya hedersdoktorer promoverades
och fick mottaga doktorshatten. Ceremonin ägde rum i Jönköpings Konserthus.
Under fredagen och lördagen höll hedersdoktorer och professorer populärvetenskapliga
föreläsningar för studenter, personal och allmänhet på campus.
6

HÖGSKRIFTEN

NR 3 2012

foto: Patrik Svedberg

Promoverade
doktorer
Hälsohögskolan
Beatrix Algurén
Susann Arvidsson
Ulrika Bergsten
Iréne Ericsson
Marie Golsäter
Eva Josefsson
Susanne Kvarnström
Ulrika Lindmark
Berit Munck
Stefan Nilsson
Sirpa Pietilä
Emma Pihl
Marit Silén
Ylva Ståhl
Petra Wagman
Monika Wilinska
Eva Åkerman
Högskolan
för lärande och
kommunikation
Margareta Adolfsson
Annelie Andersén
Ingrid Granbom
Gregor Maxwell
Elisabeth Nordevall
Annica Otterborg
Mikael Segolsson
Internationella
Handelshögskolan
Jenny Balkow
Benedikte Borgström
Lianguang Cui
James Yao Dzansi
Kajsa Haag
Jenny Helin
Peter S. Karlsson
Hyunjoo Kim Karlsson
Magdalena Markowska
Kristofer Månsson
Maria Norbäck
Johanna Palmberg
Per Skoglund
Ingemar Wictor
Sarah Wikner

Hedersdoktorer
Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson
Göran Koch
Deirdre McCloskey
Chandra A. Reynolds
Dean Andrew Shepherd
Doru M. Stefanescu

Dekanus Ulla Runesson promoverar hedersdoktor Deirdre McCloskey.

Installerade professorer
Hälsohögskolan
Anita Björklund, arbetsterapi
Karin Enskär, omvårdnad
Jan Mårtensson, omvårdnad
Ewa Wigaeus Tornqvist, arbetshälsa
Internationella
Handelshögskolan
Thomas Holgersson, statistik
Charlotta Mellander, ekonomi
Mattias Nordqvist, företagsekonomi
Gunnar Rimmel, företagsekonomi
Johan Roos, företagsekonomi
Tekniska Högskolan
Peter Hansbo, tekniska beräkningar
Anders Jarfors, material och tillverkning – gjutning
Niclas Strömberg, maskinkonstruktion
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Rektor Anita Hansbo tillsammans med installerade professorer

Christina Hamrin, hedersdoktor

akademisk högtid 2012
Gäster från högskolevärlden, näringsliv och
samhälle möttes i minglet innan middagen.

Landshövding Minoo Akhtarzand med make Khosero Mirnezami

Rigmor och Gösta Gunnarsson, hedersdoktor
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Gregor
Maxwell, doktorNR
HLK

Sarah Wikner med gäster

Marskalkar Alexandre Paiemente, Henrik Norman Lindgren, Alexander Heikkilä, Johannes Eliasson, Anna Granlund,
Johanna Bender, Hiba Fawaz, Sanna Ahlstrand, Emma Salomonsson samt övermarskalk Göran Wahlgren

foto: Patrik Svedberg och Lena Halldorf

Barbro Paoli, Maria Högberg Larsson, Johan Larsson, JIBS och Gunnar Vidén, styrelseordförande HS

Ingvar L. Svensson, professor JTH, Gun Svensson, Pamela och
Doru M Stefanescu, hedersdoktor, Attila Dioszegi, docent JTH

Birgit Tyreus och Gunnar Randholm, hedersdoktor

Det gifta paret Monika Wilinska, HHJ och James Yao Dzansi,
JIBS, promoverades båda vid ceremonin

Irene Oskarsson, riksdagsledamot, och Mats Green, kommunalråd

Ylva Lindberg Chakraborty och Bicky Chakraborty, ledamot stiftelsestyrelsen

Stefan och Kim stod för kvällens underhållning

Professor Maria Faresjö och universitetslektor Malin Stensson, HHJ

Yvonne och Jonas Ekeroth, vd Handelskammaren och Göran Kinnander,
tidigare vd Handelskammaren, med Monica Wester Kinnander

Göran Oldaeus, Lena och Bengt Reuthammar, styrelseledamot HLK, och Karin
Oldaeus, platschef Husqvarna AB

Johan Roos, vd JIBS, med far Arne Roos

Margaretha Persson, ledamot stiftelsestyrelsen, Barbro och Jörgen Birgersson,
tidigare vd JTH, Peter Persson, riksdagsledamot

Sotiris Delis, Swedbank Nässjö, och Agneta Delis

HÖGSKRIFTEN
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Studentkårens ordförande
Albin Silverberg
informationsansvarig Emma Svensson
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en pionJÄr inom ekonomisk Forskning

Med fokus på kreativitet
Från luleå i norr till Ystad i söder, och sedan vidare till london och shanghai. charlotta
Mellander, professor i ekonomi vid Internationella Handelshögskolan, är ﬂitigt anlitad av
kommuner och organisationer för att berätta om sin forskning och om ett nytt sätt att
tänka när det gäller regional utveckling.
Sverige är bäst i världen på kreativitet, visar
en undersökning som Charlotta Mellander
med kollegor publicerat.
– Jag gillar att göra lite skruvad forsk
ning. I vårt forskningsteam utgår vi från vad
som är aktuellt, vad som diskuteras i media
och på bloggar. Vi vill vara pionjärer och
arbetar nog lite annorlunda.
Kreativitet i allt

Enligt klassisk ekonomisk forskning mäter
man tillväxt genom fysiska faktorer som
råvaror, kapital, utbildningsnivåer och
människor i arbete. Charlotta Mellander
tycker att det är dags att vidga vyerna. Hon
är forskningsansvarig vid The Prosperity
Institute of Scandinavia och där tar man
till nya grepp för att undersöka vad som
påverkar välstånd i en region.
– Man kan mäta BNP, till exempel,
eller man kan mäta hur många som har
jobb. Det är bra mått, men vi måste bredda
sättet att tänka på vad det är som gör en
region välmående. Vi mäter exempelvis
kreativitet, det tycker vi är ett bra mått.
I dagens moderna ekonomier spelar tek
nologi, innovation och kunskap allt större
roll och det som binder samman dessa är
kreativitet. Allt från skapandet av nya före
tag, produkter och ny teknik till förbättrade
processer, produktion och effektivitet bygger
på kreativitet.
sverige i topp

– Genom att undersöka tre områden, tek
nologi, talang och tolerans, har vi rankat 82
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länder och skapat ett globalt kreativitets
index. Talang i det här fallet betyder smarta
människor, det vill säga hur stor andel av
befolkningen som har ”tänkande” yrken,
till exempel lärare, ingenjörer, läkare. Tole
rans innebär hur öppet klimatet är. Ju mer
öppet och tolerant, desto bättre blir region
en på att ta tillvara på människornas idéer.
I topp på listan ligger Sverige, därefter
kommer USA och Finland. Sverige är ett
bra exempel på en ekonomi som är väl ut
rustad för att möta framtidens utmaningar,
men skillnaderna inom ett land är stora.
– Just därför ser jag oftast inte till länder
i min forskning. Jag arbetar med regioner
i länderna, städer kontra landsbygd. Inom
ett lands gränser finns så många olika typer
av regioner.
lJusutsläpp från rymden

Olika länder delar också in sig i regioner
på olika sätt. Sverige till exempel består
av kommuner och län. Men i exempelvis
Danmark innebär ”kommun” inte samma
sak som här.
– Vi behövde ett enhetligt mått för att
kunna definiera områden och började ar
beta med ljusutsläpp från rymden. Ljus är
ljus, en pixel är en pixel. Vi måste försöka
hitta nya sätt för att vidga vårt angreppssätt.
städerna växer

Intresset för Charlotta Mellanders forsk
ning är stort. Många kommuner förstår
att det är dags att tänka om. I början av
1800talet bodde 3 procent av befolkningen

i städer. Hundra år senare var andelen 14
procent. I dag bor 50 procent av världens
befolkning i städer, och bara i västvärlden
är det 75 procent.
– Vi lever i en pågående urbanisering
och det gör att nya frågor väcks både för
storstadsregioner och för landsbygd. Hur
kan vår stad växa med kvalitet? Och hur gör
vi på landet vår region mer intressant och
får människor att vilja stanna kvar och ar
betsgivare att etablera sig? Människor flyttar
och tar kreativiteten med sig dit de hamnar.
Hur står sig då JönKöping
som småstad i Kampen om
Kreativitet oCH välstånd?

– Regioner med högskola eller universitet
klarar sig oftast bra och Jönköping har goda
förutsättningar. Liksom de flesta regioner
som vill satsa framåt bygger man nytt, och
sedan bygger man lite till. Den stora ut
maningen senare blir att fylla staden med
intressanta processer.

CHARLOTTA MELLANDER
• installerades som professor i ekonomi vid
Internationella Handelshögskolan 2012
• är forskningsansvarig för The Prosperity
Institute of Scandinavia vid Internationella Handelshögskolan
• bor i Jönköping med sin familj
• tillbringar cirka 60 dagar per år i Toronto
som forskare vid The Martin Prosperity
Institute vid Universtity of Toronto.

Foto: Johanna svensson

Jag gillar att göra lite skruvad forskning. I vårt
forskningsteam utgår vi från vad som är aktuellt,
vad som diskuteras i media och på bloggar.”

Jag gillar
att göra lite
skruvad forskning. I vårt forskningsteam utgår
vi från vad som är
aktuellt, vad som
diskuteras i media
och på bloggar.”

Förutom akademiska titlar som doktor och
professor kan Charlotta Mellander även
lägga ”Månadens Jönköpingsbo” till sin
meritförteckning, en utmärkelse hon fick
av Jönköpings-Posten i vintras.
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Hur forskar forskaren?
Vid Högskolans Akademiska Högtid promoverades i år 39 doktorer. Alla har
de skrivit en doktorsavhandling och bidragit till ny forskning. Men hur gör
man när man forskar? Möt tre av doktorerna som berättar hur de praktiskt
gick tillväga för att komma fram till sina forskningsresultat.

StAtiSt i JUlkAlendern

– Jag samlar på hattar, så det
ska bli väldigt roligt att få en
doktorshatt till samlingen,
säger Maria Norbäck.

För att studera utveckling inom public service och
SVT var Maria Norbäck, doktor i företagsekonomi,
med i hela produktionsledet och undersökte arbetet
bakom, och även framför, kameran.

på plats i studion

Maria följde fem olika produktioner
av tvprogram från att idén såldes in
till SVT till arbetet med finansiering,
filmning, klippning, sändning och ut
värdering. Det var allt från barnprogram
till familjeunderhållning, fakta och
dokumentärer.
– Det svåraste var att få tillträde till
deras värld. SVT är i praktiken öppna
och positiva till forskning men pro
gramidéerna är ju hemliga. När jag väl
kom in fick arbetsgrupperna snabbt
förtroende för mig så att jag kunde ob
servera arbetet och intervjua personer
under projektens gång.
– Jag fick även prova på att vara
statist, i julkalendern ”Skägget i brev
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lådan” med Anders och Måns som
sändes 2008. Jag var sjukhuspatient,
hade på mig en vit sjukhusrock och
gula knästrumpor och gick omkring
med en droppställning!
I studien har Maria använt sig av en
sociologisk teoribildning om vad institu
tioner är och om hur de utvecklas.
– Jag reflekterar över hur man från
SVT:s håll försöker omdefiniera de pro
blem som public service är satta att lösa.
Från början, på 1920talet, var det ett sätt
att hantera den nya tekniken, senare folk
bildning och information som nu gått
mer mot underhållning och förströelse.
svt intresserat
av resultaten

SVT är en av de mest svenska institu
tioner som finns. De flesta svenskar har
en personlig relation till SVT och av
handlingen fick uppmärksamhet även
utanför forskarvärlden.
– Jag fick bland annat berätta om
min studie för de som arbetar med en
public serviceutredning som kommer
i höst, och jag har talat i egenskap av
expert för människor som ansvarar för
strategiarbete på SVT.

MArIA norBäck
Doktor i företagsekonomi
Internationella Handelshögskolan
Avhandling: ”Making Public Service
television: a study of institutional
work in collaborative TV production”

Foto: patrik svedberg

– Jag ville veta, vad är public service
i dag? Hur uppfattas det av de som
jobbar med det? Det är intressant att
public service är så starkt även i dag när
vem som helst kan sända tv och radio
via webben, säger Maria Norbäck.
Hennes doktorsavhandling handlar
om vilka utmaningar SVT som organi
sation möter i en ständigt föränderlig
politisk och kommersiell miljö.

Bildning vs UtBildning
Med teori och filosofi som grund riktar Mikael Segolsson, doktor i
pedagogik, en kritisk blick mot att resultatfixeringen i dagens skola
tränger undan bildning, förståelse och reﬂektion.
– Min doktorsavhandling både berör
och upprör, tydligen. Det är många
som känner igen sig i skolvärlden,
många som kan relatera till ämnet.
Den tangerar dagens politiska debatt
om skolan, säger Mikael Segolsson vars
doktorsavhandling är väl läst av både
akademiker och praktiker inom utbild
ningsområdet.
I sin avhandling har Mikael studerat
begreppet lärande med bildningstank
en som utgångpunkt. Dagens svenska
skola är starkt inriktad på mål och
resultat. Skolarbetet fokuserar på att
mäta och utvärdera elevernas presenta
tioner. I den sortens skola finns lite ut
rymme för bildande samtal och kritiskt
reflekterande.
Kreativitet
oCH KloKsKap

– En skola som vilar på bildnings
tanken öppnar för kreativitet, nyfiken
het och att varje elev kan börja hos sig
själv, i sin egen förståelse, för att sedan
söka sig utåt för att möta andra per
spektiv. Bildning handlar bland annat
om omdöme och klokskap.

I studien diskuteras att dagens skola
leder till en syn på begreppet kunskap
där kunskap om var man kan hitta
informationen värderas lika högt som
att bära kunskapen inom sig. Men om
man inte har kunskapen inom sig kan
man heller inte använda den kritiskt
och reflektera över informationen.

utesluter inte det andra. Min avhandling
är ett debattunderlag för diskussioner
om vad den svenska skolan är och vad
vi vill att den ska vara.
liten ordlista:

Hermeneutik = Läran om tolkning
Fenomenologi = Läran om det som
visar sig för medvetandet

filosofi oCH teori

– Min studie är helt teoretisk. Det har
varit mycket litteraturstudier där jag
utgått från flera teorier och fört ihop
flera tankestråk och sedan satt dem
i sammanhanget ”lärande i svensk
grundskola”.
Med utgångspunkt i hermeneutisk
filosofi, nischat mot fenomenologi, för
han ett teoretiskt resonemang kring
hur tolkning och dialog kan användas
och påverka lärandeprocessen. Men att
betyg och tester ska skrotas helt tycker
han inte.
– Det går inte att bortse från att
utbildningssystemets struktur bygger
på att nå mål och en examen under en
bestämd tid. Jag skriver om bildning i
kontrast till utbildning, men det ena

MIkAel SegolSSon
Doktor i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation

Foto: patrik svedberg

Avhandling: ”lärandets hermeneutik – tolkningens
och dialogens betydelse för lärandet med bildnings
tanken som utgångspunkt”
– Min avhandling är ett debattunderlag för diskussioner om vad den
svenska skolan är och vad vi vill att den ska vara, säger Mikael Segolsson.
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”JAg är prAktiker Ut
i fingerSpetSArnA”
iréne ericsson, doktor i gerontologi, är säker på att även demenssjuka
kan känna välbefinnande och har utvecklat ett test för att ta reda på vilka
förmågor som personer med demens fortfarande har kvar.
”Är detta verkligen ett liv värt att leva”?
När Iréne Ericsson arbetade som sjuk
sköterska stötte hon ofta på den frå
gan, både från vårdare och anhöriga
till demenssjuka. De tyckte att den
demenssjukes tillvaro ibland verkade
meningslös.

– Själv kände jag inte alls så i mötet
med demenssjuka. I min avhandling
ville jag bevisa att det inte är kört, även
demenssjuka personer uppfattar vad
som händer och sker runt omkring
dem. De kan också känna välbefinnande,
även om de inte kan uttrycka vad de
uppfattar och känner.
ett test som beHövs

Som en del i avhandlingen har Iréne
utvecklat ett kognitivt test för att kunna
följa sjukdomsutvecklingen och för
att kunna få en uppfattning om kvar
varande förmågor hos personer med
måttlig till svår demenssjukdom. Upp
gifterna kan till exempel handla om
att utföra sådant som vi ofta har gjort,
det som är överinlärt hos oss, konkreta
handlingar som hör till det dagliga livet.
– Jag är praktiker ut i fingerspets
arna! All min forskning har sin grund

i mina erfarenheter från den praktiska
verksamheten. Det var när jag arbetade
som sjuksköterska på en minnesmot
tagning som jag såg behovet av ett test
anpassat till personer i längre fram
skridet stadium av demens. Jag såg
hur frustrerade de blev då de utsattes
för test som enbart avslöjade personens
oförmågor.
Testet prövades på över 200 person
er och validerades mot ett av de mest
frekvent använda screeningtesten för
demens. Studien stöttades av läkeme
delsföretaget Pfizer. För Pfizer betyder
ett sådant test en möjlighet att bättre
kunna testa vilken effekt olika läkeme
del har på sjukdomsförloppet.
positiva reaKtioner

Iréne ansöker nu om forskningsmedel
för att kunna fortsätta utveckla testet
och förhoppningen är att det sedan ska
komma till nytta i den praktiska verk
samheten och på så sätt kunna bidra
till välbefinnande för personen med
demens.
– Reaktionen från många av de som
testat personen med demens har ofta
varit ett förvånat ”Oj, jag trodde ab
solut inte att han kunde allt det här”!
Det om något är väl ett bevis för att ett
sådant test behövs, säger Iréne.

Foto: patrik svedberg

IrÉne erIcSSon
doktor i gerontologi
Hälsohögskolan

– I min avhandling ville jag bevisa att det inte är kört, även demenssjuka personer uppfattar vad
som händer och sker runt omkring dem. de kan också känna välbeﬁnnande, säger iréne ericsson.
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Avhandling: ”välbefinnande och
demens. Aspekter på välbefinnande
hos äldre personer med måttlig till
svår demenssjukdom”.

Jönköping centrum för tandhälsa
Vad betyder det att
bli hedersdoktor?

– Det är näst intill ofattbart hedrande, men
samtidigt förpliktigande att bli tilldelad ett
hedersdoktorat vid Högskolan i Jönköping.
Jag upplever utnämningen som en uppskatt
ning av den samhällsinsats för Oral Hälsa
som under senare decennier skapats i ett ut
bildnings- och forskningssamarbete mellan
Högskolan i Jönköping och Odontologiska
Institutionen i Jönköping
Arbetet inom tandhälsa sägs
vara extra framstående i
Jönköping – på vilket sätt?

– Tillkomsten av Odontologiska Institutio
nen 1972 har betytt mycket för tandvården
i Jönköpings län och påverkat utvecklingen
i hela Sverige.
Forskning och utbildning med tyngd
punkt på att minska tandsjukdomarna och
patienternas vårdbehov stod i centrum.
De epidemiologiska ”Jönköpingsundersök
ningarna” som följer tandhälsoförbättringen

Foto: Privat

Hallå där, Göran Koch, nationellt och internationellt erkänd professor inom oral hälsa.
inom alla åldersgrupper, decennium efter
decennium, är exempel på vad som gjort
odontologin i Jönköping unik.
Vad har Hälsohögskolan
betytt i detta arbete?

– Tandhygienistutbildningen initierade det
starka samarbete som vuxit fram mellan hög
skolan och Odontologiska Institutionen.
Ämnesområdet Oral hälsa/Oral hälsoveten
skap vid högskolan rankas som ett av de
främsta i Sverige.
Hur står sig Jönköping
internationellt inom
forskningen?

– Jönköping finns på kartan, är ett erkänt,
väl etablerat och högt uppskattat odonto
logiskt centrum vars kännetecken är hög
kvalitet avseende forskning/utveckling inom
Oral Hälsa/Oral Hälsovetenskap. Mycket
av den forskning som skett och sker i
Jönköping är unik, för att inte säga världs
unik.

Göran Koch, hedersdoktor

Vad är särskilt aktuellt i
ditt eget arbete just nu?

– Bland det mest spännande och stimuler
ande är att vara handledare för unga forskare
och följa deras väg fram till examen.

Sex nya hedersdoktorer 2012

Lennart ”Aktiestinsen”
Israelsson

Chandra A. Reynolds utses till heders
doktor för en framstående gärning som forskare
inom kvantitativ genetik och kognitivt åldrande
samt för betydelsefulla insatser för gerontologisk
forskning vid Hälsohögskolan.

Doru m. Stefanescu utses till heders
doktor för en internationellt framstående gärning
som forskare inom gjutning av komponenter samt för
insatser som har haft avgörande betydelse för Tek
niska Högskolans forskning inom gjutningsområdet.

Deirdre McCloskey

Foto: Privat

Chandra A. Reynolds

Dean Andrew Shepherd

Foto: Privat

Dean Andrew Shepherd utses till
hedersdoktor för en internationellt framstående
gärning som forskare inom entreprenörskap samt
för viktiga insatser för utvecklingen av entrepre
nörskapsforskningen vid Internationella Handels
högskolan.

Foto: Victor powell

Foto: Lena halldorf

Lennart ”Aktiestinsen”
Israelsson utses till hedersdoktor för att
aktivt stöttat forskning och olika former av utbild
ning i Sverige och särskilt i Jönköpingsregionen.

Deirdre McCloskey utses till heders
doktor för en framstående gärning som forskare
inom historia, engelska, kommunikation och
nationalekonomi som påverkat forskning över
hela världen samt för betydelsefulla insatser för
Högskolan för lärande och kommunikation.

Foto: Privat

Göran Koch utses till hedersdoktor för att
han genom sin forskning försett tandläkarvärlden
med värdefulla kunskaper och bidragit till att sätta
Odontologiska Institutionen och Hälsohögskolan
på kartan.

Doru M. Stefanescu
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foto: Jth

På gång på tekniska högskolan:

Ännu starkare
samarbete med
näringslivet
Samarbetet med fadderföretag på Högskolan i
Jönköping är framgångsrikt och uppskattat av både
studenter och företag. Nu tar Tekniska Högskolan
(JTH) ytterligare ett steg i samarbetet med närings
livet och offentlig förvaltning i regionen.
JTH är nationellt känd för sitt goda
samarbete med näringslivet, bland
annat genom fadderföretagsverksam
heten där över 500 företag ingår. Just
nu utarbetar JTH tillsammans med det
regionala näringslivet ett nytt utbild
ningskoncept som integrerar näringsli
vet ännu mer i JTH:s verksamhet.
En viktig del i det nya konceptet är
den Näringslivsförlagda kursen, NFK.
Cirka 70 procent av kursen genomförs
utanför campus då studenterna til�
lämpar sina kunskaper på plats på

ett företag.Efter avslutad NFK kan
student och företag fortsätta samverka
genom examensarbetet.
– Det näringslivsförlagda momentet
blir en viktig del i utbildningen för stu
denten, och en viktig del i de externa
relationerna för JTH och högskolan.
Företag i regionen är mycket positiva
till att intensifiera samarbetet med
JTH. Det är hos oss ny kompetent
arbetskraft finns, säger utbildningschef
Patrik Cannmo.
Mer information kommer 2013!

Patrik Cannmo, utbildningschef JTH

Internationellt om forskning i pedagogik
Konferensen EARLI SIG 9, Phenomeno
graphy and Variation Theory hålls vart
annat år på olika platser i världen och
temat denna gång var ”New challenges”
och syftar på de nya utmaningar som
lärande och undervisning möter i dag.
– Lärande finns överallt i samhället
och måste ses ur speciella perspektiv
beroende på om det gäller till exempel
skola, vård, företag eller näringsliv,
säger Elsie Anderberg, professor i pe
dagogik vid HLK, koordinator inom
nätverket och en av dem som fått kon
ferensen till HLK.

16 HÖGSKRIFTEN

NR 3 2012

EARLI står för The European Asso
ciation for Research on Learning and
Instruction och är ett nätverk med ca
2 000 medlemmar. Phenomenography
and Variation Theory är en av flera spe
cialistgrupper inom nätverket.
– Det betyder mycket för HLK att
få arrangera konferensen, som ett led
i ett ökat internationaliseringsarbete.
Det sätter vår forskning i ett internatio
nellt sammanhang och är ett utmärkt
tillfälle för våra forskare att knyta nya
kontakter, säger Elise Anderberg.

Foto: Sara Landstedt

Hong Kong, Nagano, Johannesburg, Queensland, Dublin… Etablerade forskare från hela världen kom till campus när
Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) var värd för en internationell konferens om lärande och undervisning.

Foto: Elin Åhlander

Spetskompetens på distans

Johan Bäcklund, driftansvarig
2komma5, HLK.

Johan Bäcklund, universitetsadjunkt vid
HLK och driftansvarig för 2komma5, be
rättar mer.
Vad är 2komma5?

– HLK har utvecklat en modell för lärar
fortbildning i små moduler (2,5 poäng)
helt på distans. Konceptet bygger lite grann
på de två stora kurserna Digital Bild
be
handling och Fotografi – Visuell kommu
nikation som getts som fristående kurser
på distans under flera år. 2komma5 riktar
sig till de som arbetar inom skolan, främst
pedagoger. Vi släppte första kursen i april
och fler kommer kontinuerligt.
Hur går det till?

– Verksamma lärare köper en kurs hos oss
och har sedan två år på sig att slutföra den.
Slutför man den på en vecka har man ändå
tillgång till materialet under två års tid.

foto: 2komma5

Med ”2komma5” erbjuder Högskolan för lärande och kommunikation
(HLK) vidareutbildning på ett helt nytt sätt och förser verksamma lärare
med spetskompetens baserat på den senaste forskningen.
Materialet uppdateras nämligen om forsk
ning inom ämnet tar nya vändningar.
Är konceptet
2komma5 ovanligt?

– Det är helt unikt för Sverige och kan
ske längre bort än så. Det är ett nytt sätt
att tänka fortbildning, att förse den verk
samma läraren med en bra, nischad utbild
ning som dessutom ger dokumentation till
rektorn/förskolechefen i form av högsko
lepoäng.

Först ut bland kurserna var Martin Hugo med ”Att motivera
när ingen motivation finns”, en kurs om elever som av olika
anledningar inte känner att skolan är något för dem.

Vilka typer av
kurser erbjuder ni?

– Vi har kurser inom flera inriktningar, till
exempel om elevens utveckling, förskolans
styrdokument och utomhuspedagogik.
Nya kurser på gång handlar om special
pedagogik i förskolan, elevens utveckling
– formativ bedömning i klassrummet, me
dieträning för skolledare, barn frågar om
rymden och sociala medier i skolan.
Kurserna riktar sig mot olika stadier, allt
från förskola till gymnasium, samt fritids
hem och särskola.
Vilken respons har ni fått
från verksamma lärare?

– ”Äntligen!” Det verkar som om verksam
ma lärare längtat efter något sådant här och
är mycket positiva.

Linnea, en av de elever Martin Hugo följde under sin forskning,
berättar i den föreläsningen om sin upplevelse av skolan.

Till kursen om utomhuspedagogik har även gjorts en trailer
på kinesiska så förhoppningen är att den sprids till andra
sidan jordklotet. Kursen ges av Maria Hammarsten och
Yvonne Hyltse-Eckert.

Vilken kurs är
populärast hittills?

2komma5 – varje avslutad kurs förser läraren med 2,5
högskolepoäng i sitt CV.

– ”Ett förändrat uppdrag – att arbeta
med förskolans styrdokument” med
Susanna Anderstaf och Christian Ei
devald är mycket populär med tanke
på nya styrdokument som kom 2010
kan förutse produktens livslängd under
användning.

Eva-Lotta Palm, TV-pedagog, spelar in ”Utomhuspedagogik
med inriktning mot matematik”. Det är viktigt att vara i den
autentiska miljön utbildningen handlar om.
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Lär känna en
internationell
student

Foto: patrik svedberg

n ot i s e r

TRÄFFA OSS PÅ
UTBILDNINGSMÄSSOR
Under hösten 2012 deltar Högskolan
i Jönköping i följande mässor:

Studentkåren söker
kontaktfamiljer som
kan hjälpa de nya
internationella
studenterna till
rätta, samt visa dem
den svenska kulturen
och vardagslivet i
Jönköping.

8 -10 november
Kunskap & Framtid, Göteborg

Första lic-Uppsatsen i
tekniska högskolans
Forskarskola

läs mer på www.jonkopingsstudentkar.se

29-30 november
SACO Studentmässa, Stockholm
5 december
SACO Studentmässa, Malmö

Foto: Jibs

doktorand Jakob olofsson, blev den
första doktoranden inskriven i Tekniska
Högskolans forskarskola att presentera
en licientiatuppsats. Uppsatsen har
titeln ”Microstructurebased Mechanical
behaviour in structural analyses of cast
Components” och presenterades i slutet av
augusti. Tekniska Högskolan i Jönköping fick
examensrättigheter på forskarnivå 2010 i
ämnet industriell produktframtagning och
2011 startades en forskarskola för egna
doktorander.

Pris för kurslitteratur
Maria Henricson, universitetslektor vid
Hälsohögskolan, prisas för den första
heltäckande metodboken för sjuksköterskor
på svenska.
Förlaget Studentlitteratur delar årligen ut priser
för kurslitteratur. Henricson, som varit redaktör
för boken ”Vetenskaplig teori och metod –
från idé till examination inom omvårdnad” får
priset ”för en mycket noggrann, pedagogisk och
heltäckande bok där sjuksköterskestudenterna
för första gången leds igenom hela forsknings
processen från problemställning ända fram till
implementering av forskningsresultat i klinisk
praktik”.
Prissumman är 50 000 kronor.
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popUlÄrt om FamilJeFöretagande
I somras gav Internationella Handelshögskolan den populära sommarkursen ”Developing
Dynamic Family Enterprises” för andra gången. Undervisade gjorde forskare från CeFEO
(Centre for Family Enterprises and Ownership), en av de största forskningsgrupperna i
världen inom området familjeföretagande.
studenterna som deltog i år kom från Jibs
partneruniversitet Saint Mary’s University i
Kanada, University of Hohenheim i Tyskland
samt egade business school i mexiko.

På bilden: Studenter, professor Mattias
nordqvist och doktor annika hall, gästlärare
Juan arringa från egade samt leticia lövkvist
och Silvina Tejada, programkoordinatorer.

Foto: lena halldorF

n ot i s e r
ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

välkoMMen på
öppnA föreläSningAr
Under hösten håller Högskolan för lärarande och
kommunikation föreläsningar öppna för allmänheten.
Föreläsningarna är kostnadsfria!

eU-parlamentariker på besök

plats: HLK, Gjuterigatan 5, sal Hb116 (entréplan)

om dagstidningsbranschens utveckling
Den nya rapporten ”Dagspressens ekonomi
19762010” är skriven av professor emeritus
Karl Erik Gustafsson vid Internationella
Handelshögskolan och är en tillbakablick över
dagstidningsbranschens utveckling. I och med
rapporten avseende 2010 har Gustafsson
avslutat arbetet med Dagspressens ekonomi.

tid: 18.30 - ca 19.30

Foto: hlk

Foto: lena halldorF

EU-parlamentariker Kent Johansson (C) och hans medarbetare Per Gustafsson har
haft överläggningar med högskolans rektor Anita Hansbo och Associate Dean for
Education Paul McGurr vid Internationella Handelshögskolan.

25 oktober 18.30 – 19.30
Hundra år av ensamhet
– Raoul Wallenberg 1912-2012
Ulf Zander,
professor i historia
Ulf Zander

29 november 18.30 – 19.30
Pension är inte en siffra
– arbete och lärande är livet!
cecilia bjursell, centrumledare
för Encell – Nationellt kompetens
centrum för livslångt lärande

Ny forskning om redovisning i Sydafrika
NASDAQ OMX Nordic Foundation har
beviljat 650 000 kronor till forskning inom
företagsekonomi och integrerad rapportering i Sydafrika. Projektet löper över två år
och genomförs av professor Gunnar Rimmel
och docent Petra Inwinkl från Internationella Handelshögskolan tillsammans med
forskare från Handelshögskolan i Göteborg
och i samarbete med Henley Business
School, Bristol University och University
of the Witwatersrand.
– ”Integrated reporting” är en relativt ny
företeelse bland internationella redovisnings
forskare. Vår forskning har fått positiva
reaktioner från forskare i Storbritannien och
Sydafrika, som uppskattar att vi följer den
nordiska forskningstraditionen av kvalitativa
studier, säger professor Gunnar Rimmel.

cecilia bjursell

13 december 18.30 – 19.30
En egen dator i skolan – ytsim
eller djupdyk?
Håkan Fleischer,
doktorand i pedagogik
Håkan Fleischer

Föreläsningarna är streamade och kan ses i realtid via
nätet. Det ﬁnns också möjlighet att ställa frågor till
föreläsaren även om man inte är på plats i Jönköping.
Den som använder en mobil enhet kan se sändningarna via HLK:s Bambuser-kanal.
Läs mer på hlk.hj.se
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VINNA

POSTTIDNING B

15 oktober
Sista ansökningsdag för vårens
kurser och program
Läs en fristående kurs i vår!
Hel-, halv- eller kvartsfart, dagtid, kvällstid, distans
eller via Internet. Möjligheterna är många.
Läs mer på hj.se

