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Ni är hjärtligt välkomna till akademisk högtid 2023 där vi 
tillsammans uppmärksammar och firar våra forskare och 
pristagare för deras insatser och framgångar.

För Högskolan Dalarna är det viktigt att utvecklas som en 
stark akademisk aktör, såväl regionalt, nationellt som in-
ternationellt. Det är med stor glädje som vi under årets 
högtid uppmärksammar sju professorer, en gästprofes-
sor, en adjungerad professor, tolv docenter, två heders-
doktorer samt tretton doktorer. Dessutom uppmärksam-
mas fem medarbetare som meriterat sig pedagogiskt och 
en lärare som får Dalarnas studentkårs pedagogiska pris.  

Vårt lärosäte har höga ambitioner och stark utvecklings-
kraft. Utöver våra tidigare examinationstillstånd på forskar-
nivå har vi numera tillstånd att utfärda examen inom resurs-
effektiv byggd miljö. I en tid då stora utmaningar finns inom 
klimat och energi är forskarutbildningen angelägen för både 
samhället och inom akademin. 

Högskolan Dalarna har en nära samverkan med både nä-
ringsliv och offentlig sektor, ovärderligt ur ett student- och 
forskningsperspektiv för att skapa djupare förståelse, för-
ankring och kunskapsutbyte. Det är därför med glädje vi 
även den här högtiden delar ut högskolans samverkanspris, 
till tre medarbetare och till en extern aktör som bidragit till 
att utveckla samverkan mellan akademi och samhälle. Pris 
delas också ut till årets alumn, vilket tilldelas någon av läro-
sätets tidigare studenter som bidragit till en god samhälls-
utveckling. 

Jag vill ta tillfället i akt och rikta mitt varmaste tack till alla 
som möjliggör den här högtiden och som ständigt arbetar 
med ett tydligt fokus för att utbildning och forskning ska 
växa i nära samspel. Vår vision och fokus är att skapa öppna 
vägar till kunskap för ett gott samhälle.  

Martin Norsell
Rektor, Högskolan Dalarna
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Tarja Alatalo
Professor i pedagogiskt arbete
Tarja Alatalo disputerade i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet 
2011 med en avhandling om läs- och skrivundervisning i skolans tidiga 
år. Före det var hon lärare i grundskolans lågstadium. Efter disputationen 
blev hon lektor vid Högskolan Dalarna, docent 2016 och professor 2021. 
 Tarja har ansvarat för nationella insatser för lärares kompetensutveck-
ling inom läs- och skrivområdet samt varit vetenskaplig ledare för fram-
tagandet av ett nationellt obligatoriskt kartläggningsmaterial i språklig 
medvetenhet i förskoleklass. Hon har medverkat till utvecklandet av 
forskarutbildningen i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Sedan 
2021 är hon proprefekt med ansvar för forskningen vid institutionen för 
lärarutbildning.  

Läsutvecklingen börjar tidigt i barndomsårens språkliga 
miljöer. Redan i förskolan har läraren en betydelsefull roll 
i att stötta barnens språkutveckling, ordförråd och förmåga 
att använda språket i sociala sammanhang. Från det att bar-
net kommer på hur bokstavsljud kan ljudas ihop till ord till 
att eleven läser för att lära i olika skolämnen under alla skol-
år, är lärarens medvetna och framåtsiktande undervisning 
viktig. Läsundervisning kräver ämnesteoretisk och ämnes-
didaktisk kompetens vilket var fokus i doktorsavhandlingen.  
 Efter disputationen har Tarja fortsatt studera läs- och 
skrivundervisning utifrån olika perspektiv. Tillsammans 
med nordiska forskare har hon fokuserat på högläsning och 
skrivpraktiker i förskolan. Vidare har Tarja har påvisat be-
tydelsen av att lärare i förskoleklass har verktyg för att följa 
elevers läsutveckling i syfte att stötta dem vidare.  

I en studie har hon undersökt läsförståelseundervisning i års-
kurs 6 och sett att lärare samtalar om textinnehåll med sina 
elever, vilket är gynnsamt för elevernas läsutveckling. Under 
senare år har hon medverkat i stora studier där hon undersökt 
lärares kompetenser i svenska och matematik och hur mycket 
sammanhängande text i svenska elever läste under en vanlig 
skoldag.
  För att bli en god läsare krävs mycket läsning men skolstu-
dien visade att det är allt mindre läsning i skolan. I intervjuer 
framkom att elever skulle läsa om läraren sa till dem, om det 
fanns intressanta texter att läsa och möjlighet att välja text. 
 Tarja har också studerat teknik- och naturvetenskapslektio-
ner i förskoleklass och funnit att där pågår språkutvecklande 
undervisning. Idag genomför hon ett större forskningsprojekt 
om språkutvecklande undervisning i 42 olika förskoleklasser.

Läraren är viktig för elevers läsutveckling
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Tomas Axelson 
Professor i religionsvetenskap
Tomas Axelson disputerade 2008 i ämnet religionssociologi vid Uppsala 
universitet och antogs 2015 som docent vid samma lärosäte. Under sin 
akademiska karriär har Tomas haft många uppdrag vid Högskolan Da-
larna såsom program- och programområdesansvarig, utvecklingsledare, 
ämnesföreträdare liksom ledamot i centrala nämnder. Han har även tagit 
initiativ till Existentiell filmfestival. 
 Tomas valdes 2016 till verksamhetsledare för Interkulturellt utveck-
lingscentrum Dalarna (IKUD). Han har under senare år arbetat med 
forskning, samverkan och handledning av doktorander. 2021 utsågs han 
till proprefekt för institutionen för kultur och samhälle och samma år be-
fordrades han till professor i religionsvetenskap. 

Tomas Axelsons intresse för hur mening skapas genom film- 
upplevelser mynnade 2008 ut i en doktorsavhandling med  
titeln Film och mening. En receptionsstudie om spelfilm, film-
publik och existentiella frågor. I forskningsstudien utvecklade 
han en religionssociologisk förståelse av starka filmupplevel-
ser och hur dessa kan ge möjligheter att personligt fördjupa 
grundläggande värderingar hos den enskilde biobesökaren.  
I flera påföljande forskningsprojekt har han både konkret ex-
emplifierat och teoretiskt förfinat modeller över de omfattan-
de tolkningsprocesserna som pågår hos individen i samband 
med berörande filmupplevelser. 
 Hans forskning har uppmärksammats nationellt vid 
Göteborgs filmfestival och Svenska filminstitutet, men 
också internationellt på konferenser och workshops som 
handlat om hur vi hanterar och bearbetar politiska, ideo-
logiska och moraliska samhälls- och livsfrågor med hjälp 

av audiovisuellt berättande. På senare år har hans forsk-
ning riktat in sig på interkulturella perspektiv och hur  
religion och livsåskådning tar gestalt i ett pluralistiskt samhälle 
där människor och grupper både hör hemma i, och rör sig ut 
ur, på förhand definierade livsåskådningspositioner. Denna 
mångfald av religiösa och sekulära världsbilder ger upphov 
till värderingskonflikter men också exempel på tolerans där  
respekt för människors grundläggande rättigheter fördjupar 
det demokratiska samhällets förmåga till dialog, social håll-
barhet och samexistens. 
 Som en röd tråd i hans forskning finns ett fokus på hur 
samhälleliga och kollektivt delade världsbilder med laddat 
livsåskådningsinnehåll tar gestalt i kultur och samtid och på 
vilket sätt individens tankar och känslor kombineras kring 
dessa meningsfrågor i samhället. 

Religion, film och fördjupade världsbilder 
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Kerstin Erlandsson 
Professor i sexuell reproduktiv  
perinatal hälsa 
Kerstin Erlandsson disputerade 2007 i medicinsk vetenskap vid Karolinska 
Institutet och 2011 antogs hon som docent vid Mälardalens universitet. Hon 
började sin anställning vid Högskolan Dalarna 2014 som programansvarig 
för barnmorskeprogrammet. 
 Kerstin har varit projektledare för Sida och FN-finansierade pro-
jekt i Somaliaregionen och Bangladesh. Hon är ämnesföreträdare för 
ämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa och programansvarig 
för globalt magisterprogram. I Somaliaregionen har 84 sjuksköterske- och 
barnmorskelärare utbildats med magisterexamen och 150 barnmorskelärare 
i Bangladesh har fått magisterutbildning vid Högskolan Dalarna. Innan Kerstin 
kom till Högskolan Dalarna arbetade hon vid FN:s landskontor i Nepal med 
att planera barnmorskeutbildningar. 

Kerstins forskning är huvudsakligen inriktad på olika områ-
den inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa samt indi-
videns rättigheter. Det kan handla om graviditet, förlossning, 
vård efter förlossning, nyföddhetsvård, LHBQT-perspektiv, 
preventivmedel, fosterrörelser, föräldrastöd och fosterdöd.  
 Ett särskilt intresse riktas mot hur utbildnings- och häl-
sosystem kan inverka på individens hälsa. Intresset för att 
alla individer ska få tillgång till sexuell, reproduktiv och 
perinatal hälsa har bidragit till att Kerstin tillsammans 
med en professorskollega tagit fram ett ramverk som ger 
forskare större möjligheter att identifiera interventioner 
för att förbättra systemen. Ramverket ger också möjlighet 
att integrera forskning och undervisning genom att sprida 
kunskap om allt det som påverkar individens sexuella 
hälsa genom livet ur ett hållbarhetsperspektiv.

Med olika forskningsmetoder som enkäter och intervjuer kan 
det som påverkar individens hälsa inom utbildnings- och häl-
sosystem nationellt och internationellt utvärderas. Det kan 
verka självklart, men hållbara, jämställda samhällen är långt 
ifrån självklart. Även i Sverige behöver vi värna det vi upp-
nått av fungerande system för kvinnor och barns hälsa och  
i vissa sammanhang behöver systemen bli mer effektiva.  
Kerstin kopplar därför samman forskningsresultat bland stu-
denter i teoretiska ämnen och i verksamhetsförlagd utbildning 
samt arbetar för evidensbaserad klinisk praktik inom sexuell,  
reproduktiv och perinatal hälsa. 

Sexuell hälsa genom hela livet  
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Boglárka Straszer 
Professor i svenska som andraspråk   

Boglárka Straszer disputerade 2011 med en språksociologisk avhandling 
vid Uppsala universitet. 2014 anställdes hon som lektor i svenska som an-
draspråk vid Högskolan Dalarna och utnämndes 2019 till docent. Hösten 
2021 blev Boglárka professor i svenska som andraspråk. 
 Vid Högskolan Dalarna har Boglárka undervisat på alla nivåer i 
svenska som andraspråk, lett uppdragsutbildningar, haft programansvar 
och arbetat med samverkan, lärarutbildning, forskarutbildning samt or-
ganisationsutveckling. Hon har medverkat i flera forsknings- och publika-
tionsprojekt och haft ansvar för ledning av forskning. 
 Boglárka är vice ordförande i ASLA, den svenska föreningen för tilläm-
pad språkvetenskap, och koordinerar forskarnätverket NatMin för natio-
nella och andra minoritetsspråk. Från och med 2023 är hon proprefekt för 
Institutionen för språk, litteratur och lärande.

Drivkraften i språklig mångfald
Boglárkas forskningsintressen är inom tillämpad språk-
vetenskap med inriktning mot flerspråkighet på individ-, 
familje- och samhällsnivå. Det riktar sig mot individens 
tillgång till språk där den statligt styrda språk- och utbild-
ningspolitiken, språkliga hierarkier i samhället och språkliga 
attityder i närmiljön spelar en betydande roll.
 En viktig del av Boglárkas vetenskapliga verksamhet kret-
sar kring frågor om individens relation till språk samt språk-
liga rättigheter. Detta i relation till barn och ungas språk-, 
kunskaps- och identitetsutveckling i förskola och skola. Nå-
got som genomsyrat hennes forskning under de senaste åren 
är interkulturalitet och transspråkande som ideologi, praktik 
och förhållningssätt.
 Hon har genomfört studier i flerspråkiga familjer där både 
ungas och äldres språkbiografiska berättelser studerats med 

fokus på familjespråkspolicy, språkbevarande och identitet.  
 Ett särskilt intresse riktar Boglárka mot nationella mi-
noriteter och minoritetsspråk, både genom samverkan och 
enskilda undersökningar där hon har studerat hur trygghet 
skapas för lärande genom transspråkande. Synliggörandet 
av språk och användningen av individens språkliga resurser 
i lärandet har också stått i fokus i flera av hennes studier.
 Boglárka har även ett stort intresse för begreppet moders-
mål och har studerat modersmålslärarnas arbete, moders-
målsämnets organisatoriska villkor och didaktiska innehåll 
i olika forskningsprojekt. Under senare tid har hennes upp-
märksamhet börjat riktas mot hur lärarutbildningen förbe-
reder studenterna för att möta den språkliga mångfalden i 
dagens skolor samt hur blivande modersmålslärare förbe-
reds för det komplexa uppdrag som deras yrke innebär.
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Annika Vänje  
Professor i arbetsvetenskap
Annika Vänje disputerade 2006 i arbetsvetenskap, industriell produk-
tionsmiljö, vid Luleå tekniska universitet. Under avhandlingsarbetet var 
hon doktorand vid dåvarande Arbetslivsinstitutet. Efter sin disputation 
arbetade Annika under några år med utvärdering av högre utbildning.  
År 2018 blev hon docent i teknik och hälsa med inriktning förändringsled-
ning och genus vid Kungliga Tekniska Högskolan, där hon även varit an-
svarig för karriärstödsprogram för ung fakultet. Sedan 2020 är Annika en 
del av forskningsrådet Fortes beredningsgrupp arbete och hälsa, för vilken 
hon idag är ordförande. Under 2022 blev hon professor i arbetsvetenskap 
vid Högskolan Dalarna. 

Det centrala och utmanande i Annikas forskning har varit att 
iscensätta olika former av förändringsprocesser i samverkan 
mellan forskare och praktiker där det gemensamma har varit 
en strävan att uppnå jämställda arbetsorganisationer och goda 
arbetsmiljöer. 
 Metoderna har varit interaktiva och demokratiska med 
syftet att tillsammans med praktiker kritiskt utforska olika 
motsägelser som kan uppstå i arbetsorganisationer. Exempel 
på sådana dilemman som utgjort utgångspunkter i hennes 
forskning är när trakasserier och diskriminering förekommer 
på arbetsplatsen trots att det går emot företagets värdegrund, 
att yrkesarbetare tar onödiga risker vid byggande även om det 
finns ett formaliserat arbetsmiljöarbete eller att resurser för 
omsorgsarbete och tekniskt arbete i den kommunala sektorn 
kan skilja sig åt trots att verksamheterna tillhör samma arbets-

givare. Genom processinriktade teorier om kön och organi-
sation kan vi få djupare förståelse om varför organisatoriska 
dilemman uppstår, detta eftersom teorierna bidrar till att 
synliggöra hur medarbetares och chefers makt och handlings-
utrymmen påverkas av både formella strukturer och knappt 
märkbara processer som kan uppstå utifrån normer och vär-
deringar kring femininitet, maskulinitet, etnicitet och klass. 
 För att uppnå en önskad hållbar organisationsförändring 
behöver vi kritiskt granska den egna organisationens normer, 
värderingar och styrsystem och fråga sig om dessa är i linje 
med varandra eller inte. Annika har i sin forskning identifie-
rat att organisationen även behöver öppna upp för organisa-
toriskt lärande för att bli mottaglig för förändring. Det blir till 
verktyg in i det framtida arbetslivet i strävan efter jämställda 
arbetsplatser och goda arbetsmiljöer. 

Organisation, förändringsledning och genus  
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Xingxing Zhang 
Professor i energiteknik
Xingxing Zhang disputerade i teknik i februari 2014 vid University of Hull 
i Storbritannien. Han fortsatte som postdoktor vid samma universitet och 
arbetade sedan som biträdande professor vid University of Nottingham.  
  I februari 2017 började han som universitetslektor i energiteknik 
vid Högskolan Dalarna och blev utnämnd till docent i november 2018. 
Xingxing leder gruppen City Information Modeling, är ämnesredaktör 
för Building Simulation och redaktörsledamot för tidskrifterna Buildings, 
Energy and Built Environment och Intelligent Buildings International.  

Xingxing fokuserar på multidisciplinär forskning inom 
positiva energidistrikt inom tre områden: energi, byggnad 
och dataanalys. Energipositiva stadsdelar är stadsdelar, eller 
kvarter, som på årsbasis uppnår en positiv energibalans och 
som strävar mot en överskottsproduktion av förnybar energi, 
särskilt solenergi. Energipositiva stadsdelar bidrar till hållbar 
utveckling i städer genom att gynna energieffektivitet, lokal 
energiproduktion och flexibilitet till energisystemet.  
 Xingxing har byggt sin forskning kring dessa energiposi-
tiva stadsdelar och använder sig av maskininlärning för att 
studera dem och för att söka efter den bästa lösningen för 
vårt samhälle.  
 Han har utvecklat digitala modeller för att förutsäga en-
ergibehovet i ett distrikt och sedan hitta det bästa stället för 
att installera solpaneler. Xingxing ser också över möjligheten 

att byta överskottsel från solpaneler för att ladda sitt elfor-
don eller för att föra över den till sina grannar. Hans mål är 
att optimera design och drift av energisystem på både bygg-
nads- och stadsdelsnivå. 
 Xingxing forskar ur två aspekter: Den första är att ut-
veckla ett integrerat ramverk för dynamisk simulering av de 
kopplade fjärrenergisystemen, inklusive elfordon, fotovol-
taiska solpaneler, mikronät, värmepumpar, fjärrvärme och 
termisk batterilagring. Den andra är att utveckla en lyhörd 
digital tvilling av energiledningssystem för olika användare 
att övervaka, kontrollera och hantera sin energianvändning 
och tillgängliga resurser för vidare beslutsfattande. 

Energipositiva stadsdelar är viktigt   
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Anna Cristina Åberg
Professor i medicinsk vetenskap
Anna Cristina Åberg är legitimerad fysioterapeut och specialist i fysiote-
rapi inom geriatrik och gerontologi. Hon disputerade i geriatrik år 2003 
och antogs 2010 som docent vid Uppsala universitet. Under sin tid som 
doktorand var hon under ett år gästforskare vid University of Aberdeen. 
Efter disputationen var hon under åren 2004–2006 postdoktor vid Karo-
linska Institutet och forskarassistent vid Gymnastik- och idrottshögsko-
lan mellan 2006 och 2010. 
 Anna Cristina anställdes som lektor vid Högskolan Dalarna 2014 och 
tillträdde som professor år 2021. Parallellt med det har hon under hela 
sin forskarkarriär varit associerad forskare vid Uppsala universitet. 

Anna Cristina har en mångårig klinisk erfarenhet som bas 
för sin forskning som främst är inriktad mot fysisk aktivi-
tet och äldres hälsa. Detta omfattar utveckling av metoder 
för att utvärdera äldres motoriska kapacitet och teoretiska 
perspektiv gällande kopplingen mellan äldre vårdtagares ak-
tivitet och livskvalitet. Studier inriktade på rörelsemönster, 
utvärdering av balans och fallrisk ingår samt studier av mo-
torik och kognition. 
 Ett tydligt spår i Anna Cristinas forskning är metodut-
veckling för implementering i vård och forskning. Hon har 
utvecklat ett instrument för generell motorisk funktionsbe-
dömning för äldrevården samt nationella riktlinjer för be-
dömning av fallrisk hos äldre vårdtagare och vidareutvecklat 
ett frågeformulär för utvärdering av implementeringspro-
cesser för vårdinterventioner. 
 I dag driver Anna Cristina det externt finansierade sam-
verkansprojektet: Uppsala-Dalarna Dementia and Gait 

project, som involverar flera regioner och lärosäten.
 Vid Högskolan Dalarna är institutionen för hälsa och väl-
färd samt institutionen för information och teknik aktiva i 
projektet med en doktorand per institution. Det övergripan-
de syftet är att undersöka om ett enkelt gångtest kombinerat 
med en verbal uppgift kan utgöra ett stöd för tidig upptäckt 
av demenssjukdom. Projektet har visat lovande resultat som 
presenterats i en doktorsavhandling och flera vetenskapliga 
publikationer. Aktuella frågeställningar berör gångstörning-
ar relaterade till kognitiv funktion och fallhändelser samt 
maskininlärning för identifiering av demenssjukdom ge-
nom användning av video- och röstdata. Dessutom är Anna 
Cristina engagerad i högskolans forskningsetiska nämnd. 
Hon handleder och undervisar på avancerad och forskar-
nivå inom vårdvetenskap, fysioterapi och forskningsetik. 

Fysisk aktivitet, äldrevård och hälsa 
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Lars Berglund
Adjungerad professor i medicinsk 
vetenskap
Lars Berglund är biostatistiker och epidemiolog. Han arbetade i många år 
som lärare i statistik och senare som biostatistiker vid medicinska fakul-
teten i Uppsala och vid flera läkemedelsföretag. I tio år var han chef för 
biometrisektionen vid Uppsala kliniska forskningscenter som arbetar med 
bland annat kvalitetsregister inom hjärt- och kärlvård. Han disputerade 
vid Uppsala universitet 2009 och utnämndes till docent 2012. 
 Sedan 2020 är han affilierad forskare vid Högskolan Dalarna och 2021 
utnämndes han till adjungerad professor. Lars medverkar i flera forsk-
ningsprojekt och fungerar som biostatistisk konsult. Dessutom håller han 
föreläsningar och handleder doktorander. 

Epidemiologisk forskning har som målsättning att hitta 
sjukdomsorsaker och att förebygga sjukdomar. Studiemate-
rialen är observationsstudier där samband undersöks mellan 
möjliga riskfaktorer och senare sjukdomsutveckling samt in-
terventionsstudier där effekter av nya behandlingsmetoder 
studeras. 
 Lars har forskat om bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, 
diabetes, demens och provrörsbefruktning. Hans avhandling 
handlar om hur mätfel påverkar samband mellan riskfakto-
rer och sjukdom. Teorin tillämpades på insulinkänslighet 
och insulinsekretion som är riskfaktorer för diabetes. Lars 
har tillsammans med en klinik i Uppsala utvecklat en modell 
för val av antal ägg vid provrörsbefruktning. Modellen har 
minskat risken för tvillingfödsel medan graviditetschansen 
har behållits.
 Han deltog i en internationellt uppmärksammad studie 
som visade att en kombination av markörer för hjärt- och 

kärlsjukdom kunde förutsäga dödlighet och därigenom för-
bättra förebyggande behandling.
 Vid Högskolan Dalarna leder Lars ett projekt där det vi-
sats att hjärtinfarktpatienter med högre kroppsmasseindex 
har bättre prognos än andra patienter, men också att ett 
större midjemått är ogynnsamt. I samma projekt har smärt-
upplevelser ett år efter infarkten undersökts. Smärta är van-
ligt förekommande i denna grupp och innebär ökad risk för 
tidig död – en riskökning som är större än vid exempelvis 
rökning. Resultatet kan innebära förbättrad behandling för 
patienter med smärta. 
 Han arbetar dessutom i en studie som undersöker om 
ett kombinerat test av gångförmåga och kognitiv förmåga 
kan upptäcka förstadier till demens. Testet kan förutsäga 
demensutveckling med god precision och kan därmed ge 
patienter korrekt behandling i ett tidigt skede av sjukdoms-
processen.

Metoder som förebygger sjukdom 
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Per Andersson  
Gästprofessor i yrkesdidaktik  
Per Andersson har sin grundutbildning som mellanstadielärare och dis-
puterade i pedagogik vid Linköpings universitet år 2000. Han antogs som 
docent 2006 och befordrades till professor i pedagogik vid Linköpings  
universitet 2013. 
 Hösten 2021 anställdes han som gästprofessor i yrkesdidaktik vid  
Högskolan Dalarna och arbetar främst med att utveckla den akademiska 
miljön kring yrkeslärarprogrammet. Bland annat genom att anordna  
seminarier, ge stöd till forskare inom området och handleda en doktorand. 

Pers avhandling handlar om kunskapsbedömning med fokus 
på hur elever på utbildningar inom gymnasieskola, kommunal 
vuxenutbildning och folkhögskola som ger behörighet till hög-
skolan högskolan, uppfattar skolans bedömning, högskole- 
provet och vad dessa olika former av bedömning betyder för 
deras studier. Hans forskning har senare fokuserat på vuxen-
utbildning och yrkesutbildning. 
 Huvudintresset i Pers forskning har blivit den form av 
kunskapsbedömning som handlar om validering av kunskap 
och kompetens, vilket innebär hur vi kan synliggöra och ge 
erkännande åt vad människor kan, oavsett var, när och hur de 
har lärt sig detta. I detta intresse möts vuxen- och yrkesutbild-
ningen, eftersom validering handlar om vuxnas lärande och i 
sin tillämpning fokuserar på yrkeskompetens. 
 Två andra intressen i Pers forskning gäller hur främst yr-
keslärare bibehåller och utvecklar sin kompetens, samt hur 

dagens kommunala vuxenutbildning i allt större utsträckning 
genomförs av icke-kommunala anordnare och vad det får för 
konsekvenser för dess organisering och utbildning. 
 Av särskild relevans för uppdraget som gästprofessor i 
yrkesdidaktik är forskningen om yrkeslärares kompetens- 
utveckling. Yrkeslärare är en lärarkategori som kan sägas ha 
en ”dubbel identitet” eller professionalism. De har sin bak-
grund i ett yrke som de har arbetat med praktiskt och utveck-
lat ett kunnande i och de har sedan gått vidare till att bli lärare 
och utbilda nya generationer i detta yrke. Utmaningen blir 
då att utveckla sin professionalitet som lärare, samtidigt som 
yrkeslärare behöver behålla och utveckla kompetensen i sitt 
grundyrke eftersom det är där de ämneskunskaper finns som 
de ska undervisa i och om. Här har Pers forskning fokuserat 
på hur yrkeslärare hanterar denna utmaning. 

Validering av vuxnas kunskap och kompetens        
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Ali Abdelzadeh
Ali Abdelzadeh utnämndes till docent i statsvetenskap vid 
Högskolan Dalarna i april 2022. Han disputerade 2014 vid 
Örebro universitet med avhandlingen ”Transcending dicho-
tomies: The many faces of youth dissatisfaction in democracy”.  
 Ali Abdelzadehs vetenskapliga verksamhet fördjupar sig 
i frågor som är av vikt för att förstå demokratins tillstånd. 
Hans forskningsintresse har även kretsat kring unga perso-
ners samhällsengagemang och utvecklingen av demokratiskt 
viktiga medborgarkompetenser, såsom social tillit och tole-
rans. Ali är intresserad av forskningsfrågor som rör politiskt 
deltagande, autokratisering, demokratiskt utanförskap och 
segregation.

Mikael Berg Hedström
Mikael Berg Hedström utnämndes till docent i peda-
gogiskt arbete vid Högskolan Dalarna i maj 2022. Han  
disputerade 2014 vid Karlstads universitet med av-
handlingen ”Historielärares ämnesförståelse: Centrala be-
grepp i historielärares förståelse av skolämnet historia”.  
 Mikael har i sin forskning undersökt frågor mellan skola 
och akademi som är kopplade till utbildning, lärarutbildning 
och lärarfortbildning. Han har främst intresserat sig för frå-
gor som rör läraryrket, där ett återkommande tema har varit 
skolämnens kunskapsinnehåll och syften i relation till kun-
skapsteoretiska perspektiv.

Farhana Borg 
Farhana Borg utnämndes till docent i pedagogiskt arbete vid 
Högskolan Dalarna i juni 2022. Hon disputerade 2017 vid 
Umeå universitet med avhandlingen ”Caring for people and 
the planet: Preschool children’s knowledge and practices of 
sustainability.” Sedan 2018 är hon anställd som lektor i pe-
dagogiskt arbete. 
 Farhanas arbete är tvärvetenskapligt och berör aktivite-
ter relaterade till forskning, undervisning och samverkan. 
Hon leder flera forskningsprojekt med fokus på barns lä-
rande av, pedagogers undervisning kring och rektorers syn 
på hållbarhet. Hon är koordinator för Högskolan Dalarnas 
Research Collegium for the Advancement of Sustainability 
(RECAST), ett forum för hållbarhetsintresserade forskare 
och doktorander från alla discipliner.

Ulrika Byrskog
Ulrika Byrskog utnämndes till docent i omvårdnad, med in-
riktning mot sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (SRPH) 
vid Högskolan Dalarna i januari 2022. Hon är legitimerad 
barnmorska och undervisar i det nationella barnmorskepro-
grammet, det globala magisterprogrammet i SRPH och i äm-
nets internationella samarbetsprojekt. 
 Hon disputerade 2015 vid Uppsala universitet med avhand-
lingen ”Moving On and Transitional Bridges – Studies on 
migration, violence and wellbeing in encounters with Somali-
born women and the maternity health care in Sweden”. Hen-
nes forskning har ett fokus på migration och kvinnors hälsa 
samt på barnmorskans roll för stärkt sexuell och reproduktiv 
hälsa, med globala perspektiv. Forskningen omfattar kvalita-
tiva metoder samt interventions- och registerforskning.
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Jenny Ericson
Jenny Ericson utnämndes till docent i omvårdnad vid Hög-
skolan Dalarna i maj 2022. Hon disputerade vid Uppsala 
Universitet 2018 med avhandlingen ”Breastfeeding in mot-
hers of preterm infants – Prevalence and effects of support”. 
Jenny undervisar sedan 2018 och delar sin tjänst mellan 
Högskolan Dalarna och Barn- och ungdomsmedicin vid Re-
gion Dalarna. 
 Hennes forskning fokuserar framför allt på bröstmjölk, 
amning och amningsstöd. Jenny bedriver även forskning om 
näringstillförsel hos för tidigt födda barn samt föräldraskap 
efter för tidig födsel, smärtlindring hos nyfödda och stöd un-
der graviditet.

Ioanna Farsari 
Ioanna Farsari är docent i turismvetenskap och disputerade 
år 2013 vid Surreys universitet i Storbritannien med avhand-
lingen ”Understanding sustainable tourism policy: Concep-
tual framework and cognitive maps”. Sedan 2013 forskar och 
undervisar hon vid Högskolan Dalarna inom ämnet turism 
med fokus på hållbar turismutveckling och planering. 
 Hennes forskning innehåller metoder för samarbetsforsk-
ning för lärande och planering för hållbar transformation, 
studier av destinationer, styrning av komplexa adaptiva 
system, resiliens samt omställningar kopplade till klimat-
förändringar. Ioanna är även intresserad av forskning om 
utbildning för hållbarhet som hon har med delar av i sin un-
dervisning.  
  

Mengjie Han 
Mengjie Han utnämndes till docent i mikrodataanalys vid 
Högskolan Dalarna i juni 2022. Han disputerade 2013 vid 
Högskolan Dalarna med avhandlingen ”Heuristisk optime-
ring av p-medianproblemet och populationsomfördelning” 
och undervisar i data- och informationshantering sedan 2019. 
   Mengjies forskning har fokus på statistik och maskininlär-
ning som är tillämpad i urban energimodellering och trans-
port. I sin forskning analyserar han stora mängder data som 
bidrar till beslutsfattande, kontroll av artificiell intelligens och 
multiobjektiv problemlösning.

Annie-Maj Johansson
Annie-Maj Johansson utnämndes till docent i pedagogiskt 
arbete vid Högskolan Dalarna i juni 2022. Hon disputerade 
2012 vid Stockholms universitet med avhandlingen ”Un-
dersökande arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans 
tidigare årskurser”. I dag undervisar hon i flertalet kurser 
inom högskolans lärarutbildningar. 
 Annie-Majs forskningsintresse handlar om undervisning 
och lärande i naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling 
i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare årskurser. 
Under de senaste åren har särskilt fokus riktats mot under-
visning i förskoleklass. Tillsammans med kollegor har hon 
studerat på vilka sätt lärare i förskoleklass arbetar språkut-
vecklande med läs- och skrivstrategier i naturvetenskap och 
teknikundervisning. 
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BethAnne Paulsrud
BethAnne Paulsrud antogs som docent i engelska med in-
riktning mot tillämpad språkvetenskap vid Högskolan Da-
larna i april 2021. Hon disputerade år 2014 vid Stockholms 
universitet med avhandlingen ”English-Medium Instruc-
tion in Sweden: Perspectives and practices in two upper se-
condary schools” och är sedan samma år lektor i engelska. 
 BethAnne forskar om språkpolicy i olika kontexter, samt 
om språkliga ideologier och hierarkier, transspråkande, lä-
rarutbildning, ämnesundervisning på engelska och engelska 
i Sverige. BethAnne har bland annat undersökt lärares atti-
tyder mot och kunskaper om flerspråkighet samt forskat om 
hur föräldrars val av engelskspråkiga skolor kan förknippas 
med språkliga hierarkier och utbildningsideologier.

Thorbjörn Swenberg
Thorbjörn Swenberg utnämndes till docent i audiovisu-
ella studier vid Högskolan Dalarna i september 2021. Han 
disputerade år 2017 vid Mälardalens högskola med av-
handlingen ”Framing the Gaze - (Audio-) Visual Design 
Intentions and Perceptual Considerations in Film Edit-
ing” och är sedan februari 2018 lektor i bildproduktion.  
 I sin forskning fokuserar Thorbjörn på perception, vil-
ket är hjärnans förmåga att tolka sinnenas information när 
det kommer till skapandet av audiovisuell kommunikation, 
samt hur kreativa beslut fattas inom området. Han åter-
kopplar delar av sin yrkeserfarenhet från TV-branschen i sin 
utbildning och forskning.

Linda Vixner 
Linda Vixner utnämndes till docent i medicinsk vetenskap i 
februari 2022. Hon disputerade 2015 vid Karolinska Institu-
tet med sin avhandling ”Acupuncture for Labour Pain” och 
undervisar i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna 
sedan 2015.
 Linda forskar främst kring långvarig smärta och hon le-
der sedan 2020 forskargruppen DU/Pain. Gruppen bedriver 
registerbaserad, laboratorie- och klinisk forskning för att 
öka kunskapen om långvarig smärta, samt för att utveckla 
och förbättra rehabiliteringen för personer med långvarig 
smärta.  

 

Mia Xiaoyun Zhao
Mia Xiaoyun Zhao utnämndes till docent i mikrodataanalys 
vid Högskolan Dalarna i juni 2022 och disputerade år 2017 
med avhandlingen ”Government vs Market in Sustainable 
Residential Development? Microdata analysis of car travel, 
CO2 emission and residence location”. Hon har även fors-
kat vid Kungliga Tekniska Högskolan och undervisar idag 
i informatik.
 Mias forskning fokuserar på transport med inriktning 
mot kombinerad mobilitet som tjänst, hållbara transport-
system samt utvecklande av ramverk och metoder för ut-
värdering på systemnivå av transporttjänster. En stor del 
av hennes forskning är att främja hållbar transport på olika 
nivåer. Mia bedriver både lokala och internationella forsk-
ningar inom ämnet.
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Elin Eriksson
Elin Erikson är filosofie doktor i pedagogiskt arbete. Hon 
disputerade i februari 2022 vid Högskolan Dalarna med 
avhandlingen ”Undervisning med stöd av förproducerade 
material – ett närmande av naturvetenskap i förskolan”.   
 Avhandlingen utvecklar kunskap om vilka möjligheter 
och utmaningar ett förproducerat undervisningsmaterial er-
bjuder lärare och vilket tänkbart lärande som barn erbjuds 
i undervisning ur det materialet. Resultatet visar att olika 
undervisningspraktiker skapar olika möjligheter till lärande 
för barnen, trots att lärarna hämtat stöd ur ett och samma 
material. En annan aspekt är också att lärarhandledningarna 
till det förproducerade materialet kan tolkas olika.

Helena Fridberg
Helena Fridberg är legitimerad sjukgymnast och doktor i 
vårdvetenskap. Hon disputerade vid Högskolan Dalarna 
i maj 2022 med avhandlingen ”The complexities of im-
plementing person-centred care in a real-world setting: 
A case study with seven embedded units”.
 Helenas avhandling har bidragit till ökad kunskap om hur 
implementering av nya arbetssätt bedrivs i ordinarie hälso- 
och sjukvård utan stöd från forskare. Resultaten visade på 
både styrkor och svagheter i det arbetet och med stora va-
riationer sett till hur personal och patienter såg på så kallad 
personcentrerad vård. En del av resultatet visade även vilka 
strategier som användes vid implementeringen samt hur 
den personcentrerade vården genomfördes rent praktiskt.

Asif M Huq
Asif M Huq är filosofie doktor i mikrodataanalys med fokus 
på redovisning. Han disputerade i november 2021 vid Hög-
skolan Dalarna med avhandlingen ”Corporate Disclosures 
Regulations: Social Solution or a Problem?”. I avhandlingen 
undersöks två EU-reformer, om att göra revision frivillig 
och obligatorisk hållbarhetsrapportering. Resultatet visar att 
reformer såsom ytterligare avreglering av revision för små 
företag och ett annat tillvägagångssätt för att reglera hållbar-
hetsrapportering kan påverka företagens styrningsstruktur, 
till exempel styrelsens mångfald. Ett företag med en diversi-
fierad styrelse är mer benägen att anta en hållbarhetsagenda 
som motsvarar förväntningarna hos EU:s tillsynsmyndighe-
ter. Avhandlingen utvecklade dessutom metoder för att ob-
jektivt utvärdera företags hållbarhetsrapportering.

Maria Larsson
Maria Larsson är filosofie doktor i pedagogiskt arbete. Hon 
disputerade i oktober 2021 vid Högskolan Dalarna med av-
handlingen ”Viktig läsning? Svensklärare i gymnasiet om 
läsundervisning i en performativ kontext”. 
 Avhandlingen undersöker frågan om vad som händer 
med svensklärares läsundervisning och elevers läsning i 
skolan när den bedöms, examineras, mäts och betygsätts. 
Studien utforskar vilka utmaningar svensklärare möter när 
de ska välja innehåll till undervisning som styrs av policyer, 
samt hur lärarna hanterar utmaningar som uppstår mellan 
egna prioriteringar i undervisningen och vad de i sin yrkes-
roll är ålagda att göra.
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Nadezda Lebedeva
Nadezda Lebedeva är filosofie doktor i pedagogiskt arbete 
med inriktning mot förskolan. Hon disputerade i januari 2021 
vid Högskolan Dalarna med avhandlingen ”What keep 
play alive? A Dynamic Systems approach to playing inter- 
actions of young children in Sweden”.
 Avhandlingens syfte är att introducera dynamisk system-
teori inom utbildningsforskning. Det är ett nytt perspektiv 
som tillämpas på nyanlända barn för att tolka deras lek. Me-
toden visar att lekaktiviteter är ett förkroppsligat, anpass-
ningsbart och självorganiserande fenomen som fungerar 
som svar på flera sammanhang såsom individuella, sociala 
och materiella aspekter.

Charlie Lindgren  
Charlie Lindgren är filosofie doktor i mikrodataanalys. Han 
disputerade i juni 2021 vid Högskolan Dalarna med avhand-
lingen “Voluntary Information Sharing, Retail Pricing and 
Firm Performance”. 
 I avhandlingen undersöks bland annat hur konsumenter 
och företag påverkas av den ökade användningen av pris-
jämförelsesidor. Resultaten visar att den ökade använd-
ningen av prisjämförelsesidor har lett till sänkta priser för 
svenska konsumenter och att företagen som etablerats på en 
prisjämförelsesida, jämfört med en grupp likvärdiga företag 
som inte etablerats, har haft bättre utveckling av både vinster 
och löner.

Vijay Paidi  
Vijay Paidi är filosofie doktor i mikrodataanalys. Han dispu-
terade i augusti 2022 vid Högskolan Dalarna med avhand-
lingen ”Parkeringsstödsmodell för öppna parkeringsplat-
ser”. Han undervisar i datavetenskap och har bred erfarenhet 
inom datorseende, maskininlärning och transportdomäner.  
 Vijay har studerat lediga parkeringsplatser eftersom de 
ofta är lediga och därför kan man anta att fler bilar kör runt 
dem för att hitta tomma platser. Därför fokuserade Vijays 
forskning på att minska onödig körning och utsläppsnivåer 
på parkeringsplatserna. Resultaten visade att de flesta av 
människorna tenderar att parkera nära platsen av intresse, 
vilket leder till ytterligare kryssningar och föroreningar.

Charlotte Roos
Charlotte Roos är filosofie doktor i vårdvetenskap. Hon dis-
puterade i april 2022 vid Högskolan Dalarna med avhand-
lingen ”Promoting dignity and well-being in residential care 
facilities: Older persons’ perceptions and experiences of im-
portant aspects and associated factors”. 
 Avhandlingen fokuserar på äldre personers uppfattningar 
om de delar som har samband med upplevelser av värdighet 
och välbefinnande på vård- och omsorgsboenden. Resulta-
ten visar att uppfattningarna har samband med vård- och 
omsorgspersonalens attityder, de fysiska miljöerna samt de 
individuella faktorerna såsom hälsa, rörlighet och demens-
sjukdom.
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Helena Eriksson
Helena Eriksson är filosofie doktor i matematikämnets di-
daktik. Helena disputerade i april 2021 vid Stockholms 
universitet med avhandlingen ”Att utveckla algebraiskt tän-
kande genom lärandeverksamhet: En undervisningsutveck-
lande studie i flerspråkiga klasser i grundskolans tidigaste 
årskurser”. 
 Något av det svåraste inom matematikundervisningen är 
att få i gång samtal om, och med, matematiska begrepp. I 
klassrum där eleverna inte pratar samma språk blir det ännu 
svårare. I avhandlingsarbetet arbetade Helena tillsammans 
med lärare och elever på lågstadiet med att använda algebra 
som redskap för att utveckla möjligheter till matematiska 
resonemang. Undervisningen designades enligt lärande-
verksamhet – en didaktisk teori för att designa uppgifter och 
undervisning.

Axel Grigor
Axel Grigor är konstnärlig doktor i bildproduktion med 
inriktning mot filmklippning. Han disputerade i november 
2022 vid Griffith University i Australien med avhandlingen 
”Revealing the invisible artist – Recognising the creative 
contributions of film editors to filmmaking through bio-
graphical documentary film”.  
 Axel undersökte i sin avhandling hur en filmklippares 
hantverk och livsverk kan gestaltas med film. Genom att 
regissera, producera och klippa två prisbelönta dokumen-
tärfilmer om den australiska filmklipparen Jill Bilcock visar 
han hur filmmediet är lämpligt för att lyfta fram klipparens 
centrala roll inom filmkonsten.

Marie Moström Åberg 
Marie Moström Åberg är filosofie doktor i arbetsvetenskap. 
Hon disputerade i oktober 2021 vid Mälardalens Högskola 
med avhandlingen ”Epistemology of practice and its conse-
quences in practice. Educating for knowing-in-action in wor-
king life”. 
 Avhandlingen fokuserar på hur lärande kan främjas i oli-
ka situationer, till exempel genom forskningsintervention 
för ledare, yrkesgymnasieutbildningar och högskolekurser. 
Utgångspunkten var hur transformativt lärande kan främ-
jas, men utvecklades till att röra vikten av att vara medveten 
om sin kunskapssyn. En praktisk kunskapssyn användes där 
kärnbegrepp som teori, praktik och reflektion blev viktiga för 
att utveckla kunskap-i-handling, även kallat omdöme.

Mahwish Naseer 
Mahwish Naseer är medicine doktor i medicinsk vetenskap. 
Hon disputerade i oktober 2022 vid Karolinska Institutet 
med avhandlingen ”Why do older adults seek emergency 
care? The impact of contextual factors, care, health, and  
social relations”. 
 Syftet med avhandlingen var att studera faktorer som har 
samband med äldre personers besök på akutmottagningar, 
eftersom äldre personer ofta har ett stort behov av vård. Re-
sultatet visade att samhälleliga faktorer har stor betydelse för 
förståelsen av akutbesök bland äldre. De personer som bor 
hemma och får hemtjänsthjälp löper större risk att behöva 
besöka akutvården, och att återkomma dit inom 30 dagar, än 
de som inte har hemtjänst i vardagen.
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Susanne Rosén 
Susanne Rosén är filosofie doktor i drama. Hon disputerade 
i juli 2021 vid University of Chester i Storbritannien med av-
handlingen ”Drama in School – Events of Learning and Pro-
cesses of Becoming: An example from Sweden”. Avhandling-
ens fokus är hur lärande sker när dramaundervisning utgör 
ett återkommande inslag i grundskolan och vilka aspekter 
som då bidrar till lärande. Susanne genomförde en studie där 
data producerades genom observationer av dramaundervis-
ning och intervjuer med elever i årskurs 5–8. Slutsatsen är att 
drama kan förstås som händelser där skapande av mening och 
utforskande av olika sätt att vara, handla och tänka hör ihop.
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Hedersdoktorer

Magda Gad
I en tid när fria medier alltmer riskerar att begränsas och des-
information undergräver traditionella mediers existens är 
journalisten och korrespondenten Magda Gad en inspiration 
och ledstjärna för alla som värnar om demokrati, jämställdhet 
och grundläggande mänskliga rättigheter. 
 Med obevekligt mod, öppenhet och ansvar utforskar och 
belyser Magda Gad sårbara människors utsatthet från krig 
och konflikter runt om i världen.
 Hennes granskande texter och framträdanden ger röst åt 
både svårmod och hopp. Magda Gad vågar berätta och låter 
sig inte tystas, hon är en röst för människor som inte har mak-
ten att höras.

Hedersdoktor
Hedersdoktor är en hederstitel och ett uttryck för Högsko-
lan Dalarnas uppskattning av framstående insatser med an-
knytning till högskolans kunskapsområden. Personer kan 
utses till hedersdoktor på vetenskapliga meriter och eller för 
sin betydelse för Högskolan Dalarnas verksamhet. En per-
son kan exempelvis göra sig förtjänt av den värdighet som 
doktorstiteln innebär genom att ha åstadkommit väsentliga 
professionella insatser med anknytning till högskolans kun-
skapsområden inom exempelvis kultursektor, näringsliv och 
andra delar av samhället.
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Hedersdoktorer

Göran Greider 
Få personer i dagens offentlighet har bidragit till att utmana, 
framhäva och omdefiniera bilden av det svenska samhället 
som författaren, poeten, journalisten och debattören Göran 
Greider.
 En humanistisk röst i samtiden och en skribent med 
omisskännlig dalaförankring. Som chefredaktör på Dala-
Demokraten figurerar han ofta vid kulturella och politiska 
evenemang i regionen. 
 Greider har besökt Högskolan Dalarna ett flertal gånger 
för samtal om bland annat valrörelser och mediers roll. På 
ett rakt, opretentiöst, medmänskligt och ofta mycket vackert 
sätt framhäver han sammanhanget mellan de samhälleliga 
tidevarv, samtidens politiska vindar, människans bräcklig-
het och pressande klimat- och miljöfrågor.
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Katarina Lindahl  
Katarina Lindahl utsågs till excellent lärare i mars 2021 och 
är universitetsadjunkt i engelska med didaktisk inriktning. 
Katarina har arbetat inom ämnena engelska och pedagogiskt 
arbete samt som pedagogisk utvecklare. Hon har mångårig 
erfarenhet av att undervisa inom grund- och gymnasieskolan 
och högre utbildning.  
 Hon är en engagerad lärare med aktivt intresse för didak-
tiska frågor och kursutveckling. Som pedagogisk utvecklare 
har hon arbetat med att leda workshops inom didaktik för 
sina kollegor där syftet har varit att utgå ifrån lärarna själva.  
 En hjärtefråga för Katarina är att leva som hon lär och att 
kommunicera med studenter och kollegor om hur och varför 
olika didaktiska val görs i undervisningen. 

Marie Nordmark   
Marie Nordmark är lektor i svenska och utsågs till excellent 
lärare i mars 2022. Nordmarks forskningsintressen riktas mot 
literacy, språkdidaktik och multimodalt lärande med särskilt 
fokus på skrivande, skrivundervisning och digitala resurser. 
Hon har stort pedagogiskt intresse och sätter pedagogiska frå-
gor på agendan. 
 Marie har tydligt fokus på studenternas lärande. Hon an-
svarar för flera lednings- och utvecklingsuppdrag. Hon fick 
projektledaransvar för att bygga upp en språkverkstad vid 
Högskolan Dalarna och är nu dess verksamhetsledare. Språk-
verkstaden arbetar med lärande samtal utifrån forsknings-
traditionen academic literacies. Marie har också haft merite-
ringsuppdraget svenska med didaktisk inriktning med syfte 
att stärka utbildning samt den forskningsbaserade och profes-
sionsrelaterade miljön. 

Carl Olsmats 
Carl Olsmats utnämndes till excellent lärare vid Högskolan 
Dalarna i mars 2021. Efter mångårig karriär inom närings-
livet arbetar han sedan 2014 som universitetslektor i indu-
striell ekonomi, och blev docent 2016. Carl har i dagsläget 
huvudsakligen ledar- och administrativa roller vid lärosätet 
och är sedan januari 2022 dekan. 
    Carls långa forsknings- och utbildningsresa startade i mit-
ten av 1980-talet. Forskningen har varit tillämpad med för-
packning, försörjningskedjor och affärsmodeller som cen-
trala teman, både i Sverige och internationellt. Han verkar 
för ökad bildning, exempelvis genom att integrera hållbar-
hetsperspektiv i undervisningen. Som dekan fokuserar Carl 
nu på övergripande utveckling och säkring av den akademis-
ka kvaliteten i verksamheten, inklusive samverkansaspekter. 

Julie Skogs 
Julie Skogs är lektor i engelsk språkvetenskap och utsågs 
till excellent lärare år 2021. Hon har arbetat på Högskolan 
Dalarna sedan 1994 och har haft flera roller, som ämnes- 
företrädare, studierektor, proprefekt och ledamot. Julie har 
en magister i ledarskap och styrning inom offentlig sektor 
och arbetar idag som avdelningschef.
 Förutom ett stort intresse för högskolepedagogiska frå-
gor har Julies forskning fokuserat kring studenters skrift-
liga interaktion i nätbaserade lärmiljö, lärares feedback och 
handledning av examensarbete resulterat i flera artiklar och 
konferensbidrag både nationellt och internationellt. Hon 
har dessutom varit ett stöd till lärarkollegor vid nätbaserad 
undervisning. 
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Elisabet Nerpin 
Elisabet Nerpin utsågs till meriterad lärare februari 2022. 
Elisabet är lektor och har undervisat inom både medicinsk 
vetenskap och omvårdnad. Hon har under flera år varit 
ämnesföreträdare för ämnet medicinsk vetenskap. I dag är 
hon avdelningschef vid institutionen för hälsa och välfärd.   
 I undervisningen arbetar Elisabet med att kombinera tra-
ditionell undervisning med dagens teknik för att skapa goda 
förutsättningar för lärande och är inte rädd att prova olika 
pedagogiska metoder. En metod är ”flipped classroom” där 
hon använder sig av korta inspelade föreläsningar, test i form 
av flervalsfrågor och seminarier som baseras på verklighets-
trogna scenarion. Studenterna får därigenom möjlighet att 
tillsammans diskutera, analysera, argumentera och reflektera 
utifrån både teori och praktik.   
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Samverkanspris  
Samverkanspriset delas ut till en extern samverkanspartner 
och till en medarbetare eller verksamhet vid högskolan som 
i praktisk handling har gjort insatser för att utveckla samver-
kan mellan Högskolan Dalarna och näringsliv, offentlig sek-
tor eller andra aktörer i Dalarna, Sverige eller övriga världen.

Kerstin Erlandsson, Christina Pedersen och 
Ulrika Byrskog
Sedan 2016 samarbetar Högskolan Dalarna med FN:s be-
folkningsfond (UNFPA) för att utveckla barnmorskeprofes-
sionen i Bangladesh, med det långsiktiga målet att minska 
mödra- och nyföddhetsdödlighet i landet. Baserat på de 
goda resultaten har ett förnyat avtal som sträcker sig till 2026 
nyligen ingåtts. 
 Erlandsson, Pedersen och Byrskog har med professionali-
tet, stort engagemang och i nära samarbete med regeringen 
i Bangladesh framgångsrikt arbetat med att utbilda barn-
morskelärare, med en tydlig målsättning att de ska kunna 
utveckla barnmorskeutbildningen vid sina lärosäten i Bang-
ladesh. Hela 150 barnmorskelärare har hittills tagit examen 
från det webbaserade magisterprogrammet, specialutformat 
för att passa förutsättningarna i Bangladesh. 
 Erlandsson, Pedersen och Byrskog har visat på ansvar, öp-
penhet och mod och bidragit till förbättrade förutsättningar 
för kvinnor och barn i Bangladesh samtidigt som de utveck-
lat verksamheten vid Högskolan Dalarna.

 

Angelica Ekholm 
Att samverka för en positiv och hållbar utveckling i Dalarna, 
med Högskolan Dalarna som en central medaktör, är av 
högsta prioritet för Ekholm. Som tidigare ansvarig för nä-
ringslivskontoret på Borlänge kommun har hon alltid haft 
ett stort engagemang för samverkan både inom kommun 
och region, med näringsliv och Högskolan Dalarna. 
 Samverkan mellan Dalarna Science Park och Högskolan 
Dalarna har utvecklats, breddats och förstärkts under Ek-
holms ledarskap, och i många av de utvecklingsprojekt som 
Dalarna Science Park initierar och driver bidrar lärare, fors-
kare och studenter från Högskolan Dalarna. Samarbetet är 
för Högskolan Dalarna ett viktigt sätt att möjliggöra visio-
nen att prioritera den kunskap och kompetens som regionen 
har behov av samt sprida kunskap i samhället. 
 Ekholm personifierar samverkansbaserad utveckling där 
akademin och det omgivande samhället interagerar, med 
målsättningen att ett plus ett åtminstone blir tre – och däri-
genom skapas förutsättningar för hela Dalarnas utveckling 
på både kort och lång sikt.
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Pedagogiskt pris 
Pedagogiskt pris delas ut av Dalarnas studentkår till den som 
har förmåga att anpassa sitt stöd efter olika studentgrupper 
och dela med sig av sitt engagemang inom sitt ämne samt 
skapa en bra kontakt med studenterna.

Ola Nääs
Ola Nääs anses av många vara en otroligt pedagogisk, öd-
mjuk, varm och god lärare, med en evigt brinnande passion 
för sitt ämne och delningen av kunskap till sina studenter. 
Tålamodet, förståelse och välviljan skiner stark i lärosalen, 
där pristagaren ofta väljer att stanna upp och invänta frågor, 
såväl som att jobba på ett sätt där alla studenters kunskap om 
ämnet spelar roll.
 Ola har under sin tid som lärare i dataanalys och statistik 
byggt upp en atmosfär av lärande som dennes studenter be-
skriver som ytterst pedagogisk, förstående och rolig.

Alumnpris 
Alumnpris delas ut till en tidigare student som använder 
sina kunskaper från Högskolan Dalarna för att skapa ett gott 
samhälle. Studenten är en god förebild för andra studenter 
och en god ambassadör för Högskolan Dalarna.

Ida Törn
Ida Törn, alumn från systemvetenskapliga programmet, har 
gjort en fantastisk resa inom Trafikverket där hon redan som 
studentmedarbetare tog en stor roll, för att sedan ta steget till 
produktionssättningsledare och tekniknära förvaltare, inom 
loppet av bara några år. 
 Ida positiva energi inspirerar. Hon är en förbild för stu-
denter som kommer från en annan yrkesbakgrund än infor-
matik och teknik. För kvinnor inom IT och för personer som 
är ”mitt i livet” men som vill vidareutbilda sig.  
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Akademisk högtid
Högskolan Dalarna vilar på en tradition av utbildning se-
dan 1800-talet. Bergsskolan, den första tekniska högre ut-
bildningen i landet, började sin verksamhet 1822. Det första 
småskoleseminariet i Sverige ordnades av dåvarande skol-
prästen i Stora Tuna 1864 och Kopparbergs Läns Landstings 
sjuksköterskeskola startade 1894. I samband med högskole-
reformen 1977 blev Högskolan Falun/Borlänge en naturlig 
fortsättning för högre utbildning i Dalarna. Regeringen be-
viljade högskolan rätten att från och med den 1 januari 1996 
kallas Högskolan Dalarna.                
 Vid den akademiska högtiden promoveras hedersdokto-
rer och nyblivna doktorer. Nya professorer och rektor instal-
leras. Gästprofessorer och adjungerade professorer välkom-
nas med ett diplom. Nyblivna docenter och de doktorer som 
avlagt sin examen vid annat lärosäte, lektorer befordrade på 
konstnärlig, samt meriterad lärare eller excellent lärare för 
pedagogiska meriter uppmärksammas med diplom. 

Doktorspromotion
Doktorspromotion har förekommit i Sverige sedan tidigt 
1500-tal. Promotion kommer av latinets promovere som be-
tyder föra fram och är en ceremoniell bekräftelse på värdighe-
ten för den nya doktorn. Den nya doktorn får ta emot en krans 
eller doktorshatt och diplom samt rätten att bära doktorsring-
en. Insignierna har sina rötter från medeltiden. Från början 
symboliserades insignierna av hatten, ringen och en bok med 
privilegier som senare har ersatts av diplomet. Handslaget är 
en viktig symbol som betyder ”var hälsad” vilket promotor/
promotorix också säger under akten. Insignierna är ett bevis 
för att en doktor är promoverad. 

Doktorshatt
Doktorshatten symboliserar både frihet och makt. Den är 
svart och veckad och har ett guldspänne med Högskolan 
Dalarnas symbol.  

Doktorsring
Doktorsringen är av guld och symboliserar trohet till ve-
tenskapens ideal. Ringen är prydd med högskolans symbol. 
Med doktorsexamen följer rätten att bära doktorsringen. 
Vid ceremonin delas ringen endast ut till hedersdoktorerna.
 

Lagerkrans
Lagerkransen är en promotionssymbol främst i Sverige och 
Finland. Den har sitt ursprung i antiken och var det pris som 
segrarna belönades med. I akademin symboliserar den ve-
tenskap, lärdom och är en belöning för lärda mödor.  

Parnass
Parnassen kallas den ”kateder” som används vid promotio-
nen. Ordet parnass kommer från den grekiska mytologin 
och betyder det gudomliga berget. Berget var helgat åt Apol-
lon och musorna och var den upphöjda plats där de välut-
bildade fick samlas. När en doktor bestiger eller förs över 
parnassen av promotorn, symboliserar det att han eller hon 
nu har rätt att ge akademisk undervisning till studenterna.

Diplom
Diplomet är ett högtidligt examensbevis. Från början var det 
en skriftlig bekräftelse av de rättigheter som tillkom de pro-
moverade. 

Professorsinstallation
Installationen av nya professorer har anor från medeltiden. 
Ordet ”stallum” syftar på den stol som anvisades i domkyr-
kans kor när en domkapitelsledamot insattes i sitt ämbete. 
Alla professorer som installeras får en medalj med högsko-
lans symbol ängsklockan gjord i silver fäst på ett lila band. 
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Symboler
Högskolan Dalarna använder sedan den första akademiska 
högtiden 1995 ett antal akademiska symboler. Symbolerna 
vilar på mycket gamla traditioner samtidigt som Högskolan 
Dalarna vill skapa egna traditioner som knyter an till vår 
identitet i Dalarna och till vår nutid. 

Processionen 
En procession är ett högtidligt festtåg. Den akademiska 
processionen utgör en sinnebild för vandringen mot kun-
skapens fördolda mål. Processionen inleds med en fanborg 
buren av marskalkar därefter följer rektor, gäster, professo-
rer, docenter, doktorer, lektorer befordrade på konstnärlig 
grund, excellenta och meriterade lärare samt högskolans 
akademiska personal. Dalarna har en lång och gedigen tra-
dition av folkmusik med ett stort antal folkmusiker. Hög-
skolan Dalarnas egen marsch är komponerad av fiolspel-
man Ola Bäckström och som spelas under processionen.  

Ceremonistav
Ceremonistaven används vid den akademiska processionen 
som inleder och avslutar den akademiska högtiden. Den är 
en gåva från Avesta kommun och Outokumpu Stainless AB 
och har skapats av falukonstnären Jörg Jeschke. 
 Staven är gjord i ask och rostfritt stål från Avesta, med en 
krans av porfyrstenar från Älvdalen. I kransen sitter band i 
högskolans färg, lila, och i de svenska färgerna.  

Högskolans ceremonistav är 
gjord i ask med högskolans 
symbol i en klotform av rostfritt 
stål från Avesta. Strax nedanför 
finns en krans av porfyrstenar 
från Älvdalen.

Högskolan Dalarnas symbol är den 
stiliserade ängsklockan, som för 
tankarna till Dalarnas landskaps-
blomma och ängsklockans lila färg.


