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Migrationsminister Tobias
Billström besökte
Internationella Handelshögskolan
Läs mer på sid 5

Trevlig sommar!

3/08

Dags för akademisk
högtid igen

Alla kan lära sig
matematik

Lördagen den 20 september
är det akademisk högtid vid
högskolan med installation av
professorer, promovering av
doktorer efter avlagda prov
och hedersdoktorer.
sid 4

Att följa elevernas utveckling
från G till MVG har Anita
Sandahl på HLK gjort vid
Gröndalsskolan i Värnamo
under tre år.
			
sid 9
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Högskolan fortsätter att utveckla
spännande projekt

Högskoleservice fortsätter att
utvecklas
Häromdagen hade Högskoleservice sin
årliga retreat med diskussion om den
långsiktiga strategin för att lösa en rad
utestående frågor. Det är att gratulera
Per Hallerstig till en enastående bra start
i organisationen, samtidigt som vi har
förmånen att ha Gudrun Engstrand kvar
ännu en tid med all hennes klokskap
och erfarenhet. Hon hjälper fortfarande
i högsta grad till med en rad viktiga
ärenden.
Bland allt det Högskoleservice har på
agendan finns bättre användning av våra
lokaler, bättre utrustning av utvalda föreläsningssalar, ny telefonservice som ska
fungera och även betydelsen av att få på
plats en ny telefonkultur i organisationen
(även på en högskola behövs att vi ordnar
så det finns meddelanden när man inte
kan nås oss på kontoret), nyupphandlade
resetjänster som vi tror ska komma att
innebära väsentligt bättre service än tidigare, utvecklingen av campus, nya tag
för att miljöhänsyn och bättre energianvändning i organisationen, fullföljandet
av forskarprofilerna på websidorna med
förnämligt understöd av biblioteket,
rekrytering av nya IT-kompetenser och
mycket annat.
Men inte minst ville jag notera att
retreaten och Pers agerande präglas av
en så stark insikt om att Högskoleservice
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Sommaren är i antågande och fick
man tro på vädret vore den redan
här. Ännu är det dock fortfarande
mycket att göra innan det är dags
för välförtjänt vila för oss alla här
vid högskolan. Jag har sällan sett
så mycket energi och så mycket
spännande initiativ och intensivt
arbete på så många håll för att
fortsätta utveckla en rad lovande
projekt såväl som för att sjösätta
nya.

Rektor Thomas Andersson

är en serviceverksamhet, den finns inte
till för sin egen skull utan för att verka
som understöd för att skolans verkliga
kärnverksamheter, inom utbildningen
och forskningen vid fackhögskolorna,
ska ha förutsättningar att fungera ännu
bättre. Det är med den insikten i ryggen
Högskoleservice fortsätter att utvecklas
som högskole-Sveriges bästa serviceorganisation.
Förändringar inom
högskolesektorn
Och Högskolan i Jönköping behöver
utvecklas och förnyas på f lera plan.
Hela sektorn för högre utbildning och
forskning står inför förändringar. I Helsingfors har tre av de främsta lärosätena
slagits samman till en större stiftelsehögskola, som kommer att ha drygt 2
miljarder i stiftelsekapital, 10 gånger mer
än Högskolan i Jönköping och väsentligt
mer än någon konkurrent i Sverige. Jag
medverkade häromkvällen i en panel på
IVA i Stockholm, där också finländska
företrädare och rektorer fanns på plats,
där vi gick igenom och kommenterade
en rad förslag hur vi långsiktigt kan
stärka vår verksamhet i Sverige. Dessa
frågor har vi under den senaste månaden

debatterat med regeringen vid en rad
tillfällen. Högskoleverket, VINNOVA,
Vetenskapsrådet, Globaliseringsrådet,
och många andra är djupt engagerade
i ämnet, och förslagen på långtgående
förändringar surrar i luften.
Nu under den senaste tiden känns det
som att vissa bitar äntligen börjat klarna
och som att vi har goda möjligheter att få
se förbättrade spelregler ta form. Resursfördelningen kommer att medföra ökade
anslag för högskolorna som helhet. En
del av dessa kommer att fördelas på basis
av kvalitetsutvärderingar, samtidigt som
vi själva kommer att förväntas ta större
ansvar för att mäta och öka kvaliteten.
Det blir sannolikt en starkare ställning
för lärosätena i förhållande till intermediärerna i myndigheterna. Utvärderingarna i Högskoleverket ska se mer
till verkliga resultat än – som idag – till
processer och det ska bli större autonomi
för lärosätena.
Samarbeten blir triumfkort
Går detta hela vägen är det mycket bra
för Högskolan i Jönköping. Vi kommer
att veta tidigt på hösten vartåt det lutar.
Vi räknar också med klarhet snart vad
gäller JTH-projektets finansiering, och
här är tolkningen idag att vi i vart fall
har mer uppmuntrande bekräftelse från
regeringen än tidigare. Vidare har vi i
dagarna KK-stiftelsen på plats för utvärdering av huruvida Högskolan i Jönköping
kan utses till ett av tre nyare lärosäten i
Sverige som får möjlighet att gå i bräschen i ett samarbete som syftar till ökad
finansiering för skarpare profilering av
forskningen och utbildningen.
Samproduktionen vi utvecklat tillsammans med Landstinget inom vårdområdet, och med Teknikföretagen samt
många individuella små- och medelstora
företag inom ekonomi och teknik, blir
här väsentliga triumfkort. Encell och
utvecklingen av skolsamarbetet med
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kommunerna vid HLK inom Akademin
för skolnära forskning och utveckling,
som befinner sig mitt i andra väsentliga
utvecklingsskeden, erbjuder också spännande kopplingar.
Perspektiv på hållbar utveckling
När nu sommaren ser ut att med sådan
kraft redan vara över oss och vi kan glädja
oss åt värmen påminns vi samtidigt om
tecknen på snabbare och mer omstörtande klimatförändringar än vi människor sett någonsin tidigare, och detta
till följd av mänsklig verksamhet. Och
det faktum att det skapats stor oro kring
tillgången på energi medan den snabbt
växande världsekonomin hungrar efter
ständigt ökad aktivitet medför nu också
allt tydligare effekter för ekonomin, i
världen som helhet liksom i Sverige. På
den globala arenan såväl som lokalt måste
vi skynda fortare för att möta och hantera
risker som får allt skarpare konturer. Vi

hoppas snart få se mer av ansvarstagande
i globala multilaterala förhandlingar.
På hemmaplan måste vi vid Högskolan i Jönköping bli tydligare på hur
perspektiv på hållbar utveckling spelar
en väsentlig roll i vår verksamhet, och
hur vår utbildning och forskning bidrar
till lösningar på de utestående frågor
som står för dörren. I vissa fall uträttar
vi redan mycket, som inom materialutveckling på fordonsområdet och inom
utbildningsområdet, men i andra fall
har vi att organisera oss bättre och uträtta mer.
I vårt närområde behövs också andra
insatser. Den intensiva vägtrafik som
kommit att inrama högskolan har som
vi befarat blivit värre. Luften kring högskoleområdet är inte som den borde och
bilköerna ringlar kring oss på ett orimligt
sätt. Jag hoppas att våra diskussioner med
kommunen kring flera för högskolan
ytterst väsentliga frågor, inklusive bo-

städer för studenterna, infrastrukturen
i form av vägnätet, närvaron av gröna
ytor, friskvårds- och hälsoaktiviteter och
inspirationscentret, skall nå ett verkligt
genombrott till hösten. Också i dialogen
mellan kommunen och studentkåren
gör vi nu viss omorganisation och ser
fram emot ett intensifierat samarbete
till hösten.
Jag vill tacka er alla för det gångna läsåret
och alla goda insatser som gjorts. Jag
hoppas att vi alla hinner med det som
ännu återstår inför sommaren, att vi får
en riktig skön och välbehövlig vila och att
vi kan återkomma och se stora framsteg
till hösten.
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Summary in English
Inauguration of Full Professors
and Conferment of PhDs
20 September is the date for the coming
inauguration of full professors and conferment of doctor’s degrees including
honorary degrees. All doctoral candidates at Jönköping University who have
defended their doctoral theses may be
conferred a doctor’s degree. Honorary
doctors will also be conferred. Professors,
employed after September 2006, will be
inaugurated.
New at the President’s Office
Marita Nodbrant starts as the President’s
secretary on 1 July.

Visit by Minister for Migration
and Asylum Policy
Tobias Billström, Minister for Migration
and Asylum Policy, has visited Jönköping
International Business School. He spoke
to international students and regional
entrepreneurs on how to make the best
use of the competence provided by the
international students.
International students interested
in Master programmes
This year 781 international students have
been accepted to the 12 Master programmes taught in English at Jönköping
International Business School and the

School of Engineering. That is twice as
many as last year.
Successful project in
mathematics
For three years Anita Sandahl, School
of Education and Communication, has
coached two mathematics teachers in a
school for children aged 13-16, helping
them to raise the interest for mathematics
among the pupils. One goal was that all
pupils should pass the national exam.
When the project finished, all students
passed the exam and many wanted to
continue study mathematics.
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Akademisk högtid den 20 september
Lördag den 20 september kommer att präglas av en
blandning av högtidligt allvar och fest på Högskolan i
Jönköping – det är dags för en ny akademisk högtid.
15 professorer installeras och 16 doktorander promoveras efter avlagda prov.
Dessutom kommer hedersdoktorer att
promoveras.
Hedersdoktorer och professorer
föreläser
Redan fredag den 19 september kommer
hedersdoktorerna att hålla var sin föreläsning och på lördag förmiddag mellan
klockan 9–12 håller professorerna var sin
populärvetenskaplig föreläsning i HLK:s
lokaler, hus H. Föreläsningarna brukar
vara mycket intressanta och lärorika och
är öppna för både studenter, personal och
allmänheten.
Akademisk högtid
Den akademiska högtiden startar kl.
16 med intåg i Hammarskjöldsalen i
Jönköpings Konsert- och Kongresshus

Professorer som ska installeras
VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING:
(Det kan tillkomma ytterligare någon/några
professorer som är under sakkunnigprövning)

på Elmia. Anställda vid Högskolan i Jönköping och Odontologiska Institutionen
kommer att bjudas in till ceremonin liksom högskolans seniorer. Inbjudan kommer att skickas ut i mitten av augusti.
Nytt för i år är att alla gäster ska anmäla
sig på webben, läs mer på inbjudan.
Rektor Thomas Andersson kommer
att installera professorerna. Ceremonin
kommer även att innehålla tal och musik
och beräknas pågå under ca två timmar
innan det är dags för mingel i entrén till
Konserthuset.

Niclas Adler (IHH)
Gary M Cunningham (IHH)
Elisbeth Cedersund (HHJ)
Mike Danilovic (IHH)
Lars Eriksson (JTH)
Hubert Fromlet (IHH)
Ola Henfridsson (IHH)
Bengt Johannisson (IHH)
Bo Malmberg (HHJ)
Claes Nilholm (HLK)
Peter Olsson (JTH)
Mary Alice Shaver (IHH)
Nils Svendenius (JTH)
Lill-Kari Wendt (HHJ)
Hans Westlund (IHH)

Festmiddag
På kvällen är det middag för dagens
huvudpersoner med gäster och särskilt
inbjudna gäster. Middagen hålls i Norra
Entrén på Elmia.

Doktorer som ska promoveras:
(Det kan tillkomma ytterligare någon/
några doktorer som ska promoveras. Det är
i dagsläget, 4 juni, oklart vilka som kommer
att närvara)

LH

Hälsohögskolan
Ann-Helene Almborg
Högskolan för lärande och
kommunikation
Martin Hugo
Internationella Handelshögskolan
Johan Eklund
Marie Ernst Bravell
Helgi Valur Fridriksson
Miriam Garvi
Min Hang
Axel Hilling (ej närvarande)
Jens Hultman
Andreas Johnson
Eva Lövstål
Alexander McKelvie
Lucia Naldi
Desirée Nilsson
Ulrika Rosander
Daniel Wiberg
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Migrationsministern besökte
Internationella Handelshögskolan
I början av juni besökte migrationsminister Tobias
Billström Internationella Handelshögskolan. Under en
kväll diskuterade han med internationella studenter
och regionala företagare hur man kan ta tillvara den
internationella kompetens som finns här.
Bakom migrationsministerns besök
stod Internationella Handelshögskolan
(IHH) och bemanningsföretaget Quickmatch. Tillsammans ville de göra företag
i området medvetna om den enorma
potential som finns bland alla internationella studenter på högskolan.
– Jag är själv student vid Internationella Handelshögskolan samtidigt som
jag jobbar på Quickmatch. Jag träffar
många internationella studenter på högskolan och ibland känns det nästan som
att deras kompetens kastas bort, säger
Robin Moritz, Quickmatch.
Arbetskraftsinvandring
ministerns favoritämne
Robin Moritz berättar att det var ganska

lätt att få Tobias Billström att komma till
evenemanget. Arbetskraftsinvandring är
ett av migrationsministerns favoritämnen, vilket även märktes i det tal han
höll. Han talade bland annat om att genomföra förändringar som ska göra det
möjligt för internationella studenter att
stanna kvar i Sverige och arbeta direkt
efter sin examen.
– Det var roligt att höra att det är på
gång att de ska förenkla reglerna. Det är
något som våra internationella studenter
kan ha nytta av, säger Sofia Törnlöf, en
av arrangörerna vid IHH.
Även IHH:s vd Niclas Adler var nöjd
med besöket och mötet med migrationsministern.
– Det var kul att han kom med en of-

fensiv strategi för hur vi ska öppna upp
gränserna för arbetskraftsinvandring.
Han var väldigt distinkt och konkret.
Det är trevligt att han också öppnar upp
för ett samarbete med näringslivet och
med oss, säger Niclas Adler.
Chans att knyta kontakter
Bland åhörarna fanns flera företagare
från regionen, Svenskt Näringsliv, näringslivscheferna i Jönköping och Sävsjö
kommuner samt ett antal internationella
studenter. Efter tal från Niclas Adler
och Tobias Billström gavs chansen till
mingel där en förhoppning var att de
internationella studenterna skulle knyta
kontakter med företagarna som var på
plats.
– Jag hörde att det var flera bra diskussioner mellan företagen och de internationella studenterna. Om det blev någon
direkt matchning vet jag inte, men jag
såg att det utbyttes flera visitkort, säger
Sofia Törnlöf.
Marie Olofs son

Lärarutbildare träffades i Jönköping
I slutet av maj träffades flera nätverk på en nationell lärarutbildningskonferens vid Högskolan för
lärande och kommunikation (HLK). Det fullspäckade
schemat innehöll bland annat sessioner om hur
lärarutbildningen ska förbättras och en föreläsare
från Finland.
Runt 150 utbildningsledare från 20 svenska lärosäten fanns
på plats på konferensen. Temat för de två dagarna var kvalitet.
– Det pågår många spännande projekt som presenterades
och diskuterades i olika sessioner. Lärarutbildningen lämnas
aldrig i lugn och ro och vi tittar ständigt på olika förändringsförslag som kan höja kvaliteten, säger Anders Bergman,
utbildningsledare, lärarutbildningen, HLK.

Bland sessionerna som erbjöds kunde man se att vissa ämnen
lockade till sig fler deltagare än andra, bland annat skolnära
forskning och lärarutbildningens progression.
– Progressionsfrågan intresserar många. Hur ska vi göra
för att utbildningen inte ska bli fragment av olika kunskapsområden utan en utbildning där varje del bygger på tidigare
erfarenheter?
Professor Sven-Erik Hansén från Åbo Akademi var inbjuden för att föreläsa om skola och lärarutbildning i Finland. I
Finland är söktrycket högre på lärarutbildningarna.
– Vi ville ta hit någon som kunde berätta om den finska
modellen. Sven-Erik var ödmjuk och menade att vi alla sitter
i samma båt. Det finns inget säkert framgångsrecept.
Marie Olofs son
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Sheridan Tatsuno - en man med visioner
risker och vill vara
anonyma. Men här
på IHH vill man
inte vara det. Vi
uppmuntrar studenterna att inte följa
strömmen. Vi vill att
de ska bli ledare och
pionjärer genom att
de skapar saker som
är intressanta och
användbara.
Förutom IHH:s
entreprenöriella profil är internationaliseringen en anledning till att Sheridan
kom till Jönköping.
Han talar tre språk
utöver engelska och
har arbetat i LatinFör två år framöver har Sheridan
Tatsuno kontrakt med Internationella Handelshögskolan för att
leda enheten Business Creation.
Under den tiden hoppas han ha
knutit tillräckligt många kontakter mellan IHH och resten av
världen för att Jönköping ska vara
internationellt känt.

amerika och Japan.
– Studenter vid IHH har en fördel
som gör dem mycket anställningsbara.
Världen är global i dag och mjuka färdigheter är lika viktiga som tekniska.
Vem som helst kan lära sig redovisning,
men att kunna det och dessutom kunna
främmande språk och ha arbetat i en
internationell miljö är ovanligt.

Ett av målen för Internationella Handelshögskolans (IHH) nya enhet Business
Creation är att intressera studenterna
för att satsa på nya och fräscha typer av
företag som är gränsöverskridande.
– Vi har fyra nyckelord som alla projekt ska leva upp till. Det är global, djärv,
innovativ och samarbetsvillig (global,
bold, innovative and collaborative), säger
Sheridan.

Redan flera projekt
Trots att Sheridan varit i Europa flera
gånger hade han aldrig varit i Sverige
innan han började på IHH. Han kände
till Nobelpriset och hade hört att det
var eländigt och mörkt i Sverige, vilket
det också var när han kom hit i februari.
Sheridan är medlem i Intentac, ett internationellt kollegialt sällskap för internationellt entreprenörskap, och genom det
träffade han IHH:s vd Niclas Adler.
Trots att Sheridan bara arbetat i Jönköping i drygt fyra månader har Business
Creation redan startat flera projekt. En
grupp med sju studenter var i mitten av
maj i Osaka, Japan för att skapa intresse

Imponerad av studenterna
Han är imponerad av IHH och dess sätt
att uppmuntra sina studenter att våga
ta risker.
– Många svenskar är rädda för att ta
6

hos japanska studenter för ett framtida
virtuellt populärkulturuniversitet med
popkultur, media, design, mode och spel.
Under två dagar genomfördes workshops
vid universitetet i Osaka.
– Osaka surrar av affärsverksamhet,
men letar efter ett sätt att kunna renodla
entreprenörer i sin riskovilliga miljö.
Många japanska studenter, professorer
och direktörer såg hur gruppen från IHH
kunde fylla ett stort tomrum – bristen
på ett vibrerande entreprenörssamhälle.
Studenterna som deltog i våra workshops
var väldigt intresserade av hur de skulle
kunna lansera sina egna projekt.
Centrum för online-spel
Sheridan hoppas att de affärskontakter
och projekt som skapas inom Business
Creation ska göra Jönköping internationellt känt. En sak som staden redan är
känd för är Dreamhack.
– Jönköping skulle kunna vara ett
Mecka för online-spel och simulationer.
Det skulle kunna vara det hetaste stället
i Europa och då skulle det vara värt för
personer och företag att komma hit.
Han syftar inte bara på online-spel för
nöjes skull, utan ser också en framtid för
simulationer av olika slag, till exempel
övningar i katastrofberedskap, operationer och börskrascher.
– Vi skulle kunna ha simulationer
där man föreställer sig en ny tsunami
och övar på hur logistiken ska fungera,
hur man ska få ut information och flytta
människor från de drabbade områdena.
Under de närmsta åren hoppas Sheridan få igång en process i rätt riktning.
Han tycker att studenter är ideala för
förändringsarbete.
– De är snabba, har fräscha idéer och
är öppna för nya saker. Gamla människor
blir lätt bekväma, unga vill förändra
världen.
Te x t & Foto : Marie Olofs son
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Högskoleutbildning – i hela länet

Decentraliserad utbildning är inget
nytt på Högskolan i Jönköping. Redan
i slutet av 1980-talet erbjöd högskolan
utlokaliserade kurser. Det finns olika
typer av decentraliserad utbildning. I utlokaliserad utbildning bedriver högskolan
utbildning på en annan ort, företrädesvis
i Jönköpings län. I distansutbildning
tar studenterna del av sina föreläsningar
genom telebild och/eller via Internet och
kan även kommunicera med sin lärare
och sina kurskamrater därigenom. I nätbaserad utbildning sker föreläsningar
och kommunikation helt via webben.
Blandformer blir allt mer vanliga.
Samverkan med regionen
Högskolan samarbetar med länets kommuner om den decentraliserade utbildningen. Representanter från kommunerna i länet och fackhögskolorna träffas
flera gånger om året i Rådet för regional
utbildningssamverkan.
– Vi arbetar väldigt nära länets kommuner. Rådet för regional utbildningssamverkan är centralt i vår verksamhet,
säger Lars-Erik Engstrand, Tekniska
Högskolan, som varit med om att bygga
upp den decentraliserade utbildningen.
För Jönköpings län är den decentraliserade utbildningen en möjlighet att höja
utbildningsnivån, vilket ökar tillgången
på kompentent arbetskraft. Samtidigt
får invånarna i länet en chans att själva
utvecklas och höja sin egen kompetens.

Decentraliserad utbildning, antalet helårsstudenter
Grafik: Michael Karlsson

Det finns fler studenter vid Högskolan i Jönköping än de man ser
på campus. Den decentraliserade
utbildningen möjliggör för studenter att läsa högskolekurser vid
lärcentra på sina hemorter eller
via Internet i sina hem. Medan
intresset för högskolestudier generellt har varierat har intresset
för decentraliserad utbildning
varit stabilt.

Nätuniversitetet

Distansutbildning i regionen

Studiemöjligheter för fler
Sammanlagt var nästan 2 550 personer
registrerade på någon av de decentraliserade utbildningarna under 2007. Det
motsvarar 779 helårsstudenter, vilket är
drygt tio procent av högskolans samtliga
helårsstudenter under året.
– Många av dem som deltar hade inte
haft möjlighet att läsa högskolekurser
annars, säger Lars-Erik.
Siv Sjöström, koordinator för decentraliserad utbildning och flexibelt lärande
vid Tekniska Högskolan och sekreterare i
Rådet för regional utbildningssamverkan,
håller med honom.
– Typstudenten för distansöverbryggande utbildning är en kvinna mellan
30-40 som har barn och arbetar deltid.
Decentraliserad utbildning tillgängliggör
utbildning för personer som slagit sig ned
på en plats. De har kanske köpt hus, har
barn och jobb. För dem är detta ett sätt att
få utbildning och samtidigt få livspusslet
att gå ihop, säger Siv.

Utlokaliserad utbildning i regionen

Hur blir framtiden?
Söktrycket till den decentraliserade utbildningen vid högskolan har de senaste
åren varit stabilt. Förra året fick man en
topp av nätstudenter, mycket beroende på
kursen Digital Bildbehandling.
Hur framtiden ser ut kan Lars-Erik
och Siv bara spekulera om. Lars-Erik
tror att decentraliserad utbildning kommer att ta andelar från campusutbildningen. Siv tror på en utveckling av den
nätbaserade utbildningen, ibland med
knytning till lokala lärcentra för olika
stödfunktioner.
– Om inte Internet brakar ned fullständigt ser framtiden god ut. Framtida
studenter har levt med datorer och Internet på ett helt annat sätt än vad vi har.
Det gör att kraven ökar på att utbildning
finns tillgänglig på de platser och de
tider som de önskar. Om de vill följa
lektionerna i sin Ipod så ska de kunna
göra det, säger Siv.
Marie Olofs son
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Masterprogram populära bland
internationella studenter
Många internationella studenter vill läsa masterprogram på Högskolan i Jönköping i höst. I år har 781 internationella studenter blivit antagna till de tolv masterprogrammen på engelska som ges vid Internationella
Handelshögskolan och Tekniska Högskolan.
Förra året antogs drygt 320 internationella studenter till masterprogram vid Högskolan i Jönköping. En förklaring till att
antalet sökande mer än fördubblats är att de i år kan söka både
ett- och tvååriga ingångar på Internationella Handelshögskolan.
Man ska också komma ihåg att alla som antas inte väljer att
påbörja sin utbildning.
Internationell miljö lockar
Besime Uyanik, internationell programstudentkoordinator vid Internationella Handelshögskolan, tror att en av förklaringarna
till att Jönköping lockar många internationella studenter är den internationella miljön
som finns här.
– Vi har ett brett utbud av kurser och
program på engelska. Flera av de internationella studenter som läser masterutbildningar på Internationella

Handelshögskolan är före detta utbytesstudenter som fått en
positiv bild av högskolan när de varit här tidigare. Att vi har
kostnadsfri utbildning i Sverige kan också bidra.
Gynnsamt för högskolan
John Ahlnér, marknadsföringschef vid
Tekniska Högskolan, tycker att de internationella studenterna bidrar med mycket
till högskolan.
– Det är intressant att ha internationella
studenter här, eftersom det är en form av utbyte det också vilket innebär att vi skapar en
internationell miljö på våra masterprogram.
Vi får ta del av deras erfarenheter från sina respektive kulturer.
Det är viktigt att vi har en bra utbildning att erbjuda dem, som
de kanske inte har möjlighet till i sina hemländer.
Te x t & Foto : Marie Olofs son

Studenter från hela världen på
Högskolan i Jönköping
Av Högskolan i Jönköpings 9 500 studenter är drygt 1 000 internationella studenter och på campus träffas 81 nationaliteter. Det innebär många chanser för studenterna att öva sina språkkunskaper och få nya
infallsvinklar.
Under 2007 kom 1 070 internationella
studenter från 80 länder till Jönköping
för att läsa på högskolan. Ungefär
hälften av de internationella studenterna, 47,4 procent, kom från länder i
Europa. Den näst största studentgruppen, 25,2 procent, kom från Asien och
den tredje största, 14,5 procent, från
Nordamerika. Det enskilda land som
flest studenter, 87 stycken, kom från
var Tyskland.
Samtal på engelska
För Maria Ädel, som läser International
8

Economics and Policy på Internationella Handelshögskolan, hade högskolans
internationella profil en stor del i hennes beslut att välja Jönköping. Dels för
möjligheten att åka utomlands och dels
för att många internationella studenter
finns i Jönköping. I hennes klass går
flera internationella studenter, vilket
har gjort att hon numera känner sig
bekväm med att prata engelska.
– Man märker att det har blivit
en vana att snabbt och lätt byta från
svenska till engelska. Innan jag började
här var det inte lika självklart.

Vidgat synsätt
Maria har även kunnat träna spanska inför sin utbytestermin i Mexiko. Förutom
att hon fått chans att öva sina språkkunskaper tycker hon också att hennes
synsätt vidgats genom kontakten med de
internationella studenterna.
– Man har olika ursprung och olika
vanor som ofta är ingrodda. Genom att
vi umgås med andra nationaliteter tror
jag att vi blir mer öppna mot andra vanor
och det gör att vi blir bättre på att anpassa
oss till nya situationer.
Marie Olofs son
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Alla kan lära sig matematik
För tre år sedan kontaktades Anita Sandahl,
Högskolan för lärande och kommunikation
(HLK), av två lärare på Gröndalsskolan i
Värnamo, som ville få hjälp att förändra
matematikundervisningen i sina klasser i
sjuan. Ett av målen var att alla eleverna
skulle klara det nationella provet i nian. Nu
är provet genomfört och samtliga elever
blev godkända.
– När lärarna sökte upp mig var de desperata. De hade tagit emot sjuor som inte
var det minsta intresserade av matematik.
De vände sig till mig för att få hjälp att
förändra matematikundervisningen,
säger Anita Sandahl, som är universitetslektor i pedagogik vid HLK.
Tillsammans satte man upp tre mål
för de kommande åren fram till nian:
Eleverna skulle klara det nationella provet i matematik, de skulle förändra sin
attityd till ämnet och de skulle kunna
använda det matematiska språket. För
att nå målen har lärarna utvecklat ett
processinriktat arbetssätt där eleverna
fått arbeta med praktiska uppgifter.
– Ett exempel är procenträkningen.
Eleverna fick fiktiva pengar för att ta
hand om en fiktiv aktieportfölj. Det
förklarade hur man kan använda sig av
procent i samhället. Det här tyckte de var
roligt och jag vet att de bland annat diskuterade aktiekurserna på matrasten.
Utgångspunkt i verkligheten
Ett annat exempel var tillverkning av
glasfat där eleverna fick använda sina

kunskaper i geometri.
Genom de praktiska inslagen kände eleverna att Anita Sandahl var nervös när de nationella proven skulle rättas, men resultatet visade sig
vara mer fantastiskt än hon vågat hoppas på.
de hade nytta av matematiken i sin vardag. Men all mateundervisningen varit underbar. I sina
matikundervisning var inte bara roliga
utvärderingar har de sagt att de fått en
praktiska övningar. Det blev också hårt
chans att visa att de duger för lärarna.
tragglande med övningsuppgifter.
De tycker att deras föräldrar varit intres– Vi startade alltid i något verkligt och
serade och att de haft något att berätta
konkret för att de skulle förstå och känna
hemma. Nu tycker de att matematik är
att de hade nytta av matematiken. Då
jättekul och vill fortsätta.
blev de motiverade att öva. Ofta gör
Att alla blivit godkända på det natioman tvärtom i skolan. Lärarna försöker
nella provet och att några gått från G
förklara för eleverna varför de ska lära
till MVG tycker Anita är ett fantastiskt
sig något, men ofta förstår inte eleverna
resultat.
det och då har de ingen chans att hänga
– Man brukar säga, både i Sverige och
med hela vägen.
internationellt, att 15 procent inte klarar
proven i matematik och så har det varit
Lyckat resultat
länge. Att alla klarat det känns väldigt
Elevernas intresse för matematik har
roligt. Det visar att om man vill något
ökat och många har nu valt att läsa
så jobbar man för det.
gymnasieprogram med mycket mateDe båda lärarna har nu fått sprida sina
matik. Lärarstudenter på HLK har gjort
kunskaper, både till sin egen skola och
examensarbeten kopplade till projektet
andra skolor i området, som velat veta
och ett av dessa visar just hur attityden
mer om det lyckade projektet.
har förändrats.
Te x t & Foto : Marie Olofs son
– Eleverna har tyckt att matematik9
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NOTISER

Årets Tabergare utsedd

Varför uppmärksamma detta i Högskriften undrar kanske någon. Jo laget, som
består av en ledare och fem spelare, har
ledaren och en spelare med anknytning
till Högskolan i Jönköping.
Ledaren är IT-chefen Stefan Henriksson och spelaren är Madeleine Stenqvist.
Hon läser sedan ett år socionomprogrammet vid Hälsohögskolan och ingår
i kommunens program för elitidrottare.
Madeleine, var som ungdomsspelare bäst
i Sverige i sin åldersgrupp och har repre-

senterat Sverige i många
internationella tävlingar,
ungdoms-EM och ungdoms-VM.
Eftersom svenska damspelare inte kan försörja
sig på bordtennisen har Madeleine valt
att satsa på utbildning kombinerat med
en fortsatt satsning på elitnivå, hennes
målsättning har dock skruvats ner från
internationell elitnivå till svensk.
– Jag valde Jönköping som studieort

foto: l ena ha l l dorf

Tabergs SK:s damlag i bordtennis har utsetts till årets
Tabergare av Köpmannaföreningen i Taberg med motiveringen att det är ”det första idrottslag i Taberg som
kvalificerat sig för elitserien efter en överlägsen seger i
division 1.

för här fanns en utbildning jag ville gå,
säger Madeleine. Dessutom har Högskolan i Jönköping ett mycket gott rykte i
mina kretsar och en extra pluspoäng
var att Tabergs SK ville ha mig som
spelare.
LH

Avslutning studentambassadörer
Ett stort tack till de cirka 70 studenter från de fyra fackhögskolorna som under året har
ställt upp på mässor och besök för att inspirera fler att söka till Högskolan i Jönköping.
De har svarat på frågor om studentlivet, sina utbildningar och hur det är att studera
vid Högskolan i Jönköping. De har även medverkat i de stora utbildningsmässorna i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Piteå, Sundsvall, Östersund och Örebro.

Ny rektorssekreterare

Foto: Kristofer Rask

Den 1 juli 2008
börja r M arita
Nodbrant som
rektorssekreterare på rektors
k a nsli. Marita
kommer närmast
från Landstingets kansli.
- Jag ser fram emot att börja på
rektors kansli och tror att jag kommer
att trivas mycket bra på mitt nya jobb,
säger Marita.
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Stipendier till högskolans studenter

Foto: Marie Olofsson

I samband med terminsavslutningen vid de fyra fackhögskolorna delas många
stipendier ut. Här följer ett axplock av dessa.

Högskolans rektor Thomas Andersson, Studentkårens ordförande Magnus Larsson och Michael Möller Swedbank tillsammans med några av stipendiaterna.

Sparbanksstiftelsen Alfas Internationella Stipendiefond
för Högskolan i Jönköping
Martina Holmkvist, IHH, för studier
vid Edith Cowan University i Perth,
Australien
Maria Hällbom, IHH, studier i Nya
Zeeland (ej på bild)

Foto: handelskamm aren

Foto: handels kammaren

Lianguang Cui, IHH, besök vid Soochov
University i Taiwan (ej på bild)
Malin Holfve, IHH, studier vid RMIT i
Melbourne, Australien och på University
of Alaska, Fairbanks, Alaska

NMUN, IHH, medverkan vid National Model United Nations Conference
(NMUN) i New York
Jesper Jarl, HLK, studier vid Deakin
University i Melbourne, Australien
Carolina Lassas, JTH, studier i
Singapore
Jennie Nilsson, IHH, studier vid Deakin
University i Melbourne, Australien
Therese Norman, IHH, forskning/fältstudier inför C-uppsats i Monterrey, Mexiko
(ej på bild)
Michaela Norrman, IHH, forskning/
fältstudier inför C-uppsats i Monterrey,
Mexiko (ej på bild)
Robert Radway, IHH, studier vid Bristol
Business School (BBS) i England
(ej på bild)
Susanna Sjögren, HHJ, besök på
Paralympics i Peking (ej på bild)
Petra Wilhelmsson, IHH, forskning/fältstudier inför D-uppsats i Hong Kong

Göran Kinnander vd Handelskammaren, Clas Wahlbin HJ och Torbjörn Adamsson
ordförande Näringslivets stipendiefond, tillsammans med några av stipendiaterna.

Gunnar Randholm, donator, hedersdoktor vid HJ m.m. tillsammans med några av
stipendiaterna.

Handelskammarens i Jönköpings län stipendium

Gunnar Randholms stipendium

Carolina Appelqvist, IHH, studier i Hong Kong
Therese Bergman, IHH, studier i Moskva
Andreas Helmersson, studier i St Gallen och Lake Constance
Summer School (ej på bild)
Erika Karlsson, IHH, studier i Hong Kong (ej på bild)
Magnus Larsson, HLK, studier i Milano
Maria Lindén, HLK, studier i Wilmington

Robert Fredriksson, JTH, för studier i Esslingen (ej på bild)
David Hoof, JTH, för studier i Edinburgh
Linda Mathisen, HHJ, för studier i Manchester
Johanna Pettersson, HHJ, för studier i Manchester (ej på bild)
Matilda Wall, JTH, för studier i Barcelona
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Högskolan i Jönköping är en stiftelse* med tydliga profiler som präglas
av entreprenörsanda, 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 serviceorganisation och driver gemensam verksamhet samt tillhandahåller infrastruktur,
gemensamma system och gemensam
information/marknadsföring.
Högskolan i Jönköping har ca 9 500
studenter, ca 800 anställda och omsätter
ca 634 mnkr.
Högskolans verksamhet och strategiska
utveckling kan beskrivas med följande
ledord:
• Fokusering och specialisering
• Intensiv samverkan i partnerskap
globalt, nationellt, regionalt och lokalt
inom forskning, utbildning och omvärldsrelationer
• Entreprenörskap, innovationer och
kreativitet lokalt inom forskning

Det var det, det. Här sitter jag och försöker
samla tankarna till något – förhoppningsvis
– läsvärt på sista sidan. Det är inte lätt för
huvudet surrar värre än vanligt. Och det vill
inte säga lite…
Eller vad sägs om en salig röra av namn
och adresser till personer som ska bjudas in
till både ceremoni och middag i samband
med högskolans akademiska högtid den 20
september, fotbolls-EM, visioner, Officeutbildning, Högskriften och akademisk
introduktion den 20 augusti – allt i en salig
röra tillsammans med allt som jag ska göra
privat innan semestern som börjar redan vid
midsommar…
Det mesta av ovanstående är klart och
borde därför kunna ha förpassats till ”lagret” längst bak i huvudet men fortfarande
snurrar det mesta runt. Nu vill jag i stället
fokusera på framtiden och vad som väntar.
EM-fotbollen är naturligtvis aktuell ett bra
tag till hoppas jag. Jag erkänner direkt – jag
trodde ”dom” skulle förlora mot Grekland i
går kväll eller möjligen spela oavgjort. Till
min stora glädje vann ”vi” med 2-0 men jag
kan inte ha rätt jämt…
Den närmaste framtiden innebär semester – något som jag verkligen ser fram emot.
Det ska bli så skönt att inte behöva göra
något under sex veckor, bara ta dagen som
den kommer, inga tider att passa och vill jag
vara lat en hel dag så kommer jag att vara det
för nu börjar jag bli trött. Som några kanske
vet brukar jag alltid ha något eller några
målningsprojekt att ta itu med på landet
varje sommar. Inte tavlor, det åstadkommer
jag ändå, utan jag målar t.ex. fönster eller på
något av husen på landet. Om man, som jag,
arbetar mest med huvudet är det skönt att
få göra något med händerna ibland. Och att
sy i skinn är lite för varmt på sommaren så
i ställer målar jag gärna. Det brukar alltid
sluta med – antingen det är något stort eller
litet jag målar – att det är lika mycket färg
på mig som på det nymålade. Fråga mig inte
hur det kommer sig, det bara blir så. Några

målningsjobb har ”min chef” inte lagt på
mig än men man vet aldrig vad lillebror
hittar på…
Naturligtvis hoppas jag på solsken, värme
och lite sommarvindar. Något jag aldrig
trodde att jag skulle säga är det att är för
varmt men den senaste veckan var i varmaste
laget, till och med för mig, så någon dag
med lite svalare temperatur har jag inget
emot. Kanske till med en regnig dag så jag
får plaska riktigt ordentligt i vattenpölarna!
Och om jag är riktigt ambitiös en mulen
dag och inte känner för det vanliga sommarpusslet kan jag alltid plocka fram datorn
och träna på det nya Office-paketet. Det
senare tror nog ingen på att jag kommer att
göra, minst av alla jag själv, men jag kan ju
ha ambitionen...
Om jag tittar ännu längre fram i kristallkulan så kan jag redan nu konstatera att
mycket spännande saker väntar till hösten,
läs rektors artikel på sidorna 2-3. Glädjande
nog är det populärt att söka till Högskolan i
Jönköping, och det kommer många nya studenter, både svenska och internationella, till
Jönköping i höst, och alla ska ha en bostad.
Det är synd att ”mitt landet” ligger så långt
bort annars kunde jag hyrt ut det…
Men du som läser det här kanske har ett
rum eller bostad att hyra ut? Ta då kontakt
med Carina Hedfors på Högskoleservice,
hon blir mycket glad för ett samtal om en
ledig bostad. Men nu ska jag som sagt ha
semester, koppla av och bara ta en dag i sänder. Gör detsamma, ta vara på ledigheten,
koppla av, ta vara på varandra och njut av
att bara leva.
Sommarkram

