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Rieko Saito
Akademin Språk och Medier, Japanska
Rieko är en lärare med ett stort och brinnande engagemang och 
en utmärkt förmåga att anpassa sin utbildning efter de olika 
studenternas förutsättningar.

Hon utgår från en uppskattad kurslitteratur och lyckas skapa 
varierade och intressanta lektioner som får tiden att flyga förbi. 
Rieko är en stöttande och uppmuntrande lärare och som vid 
korrektioner och rättningar besitter en fingertoppskänsla och 
har därmed lyckats att skapa en trygghet hos studenterna  som 
får dem att utveckla sina  färdigheter inom det japanska språket. 
När studenterna behöver kontakta Rieko så är hon aldrig svår 
att få tag på utan hon svarar snabbt och genomtänkt på de frå-
gor som studenterna kan tänkas ha. Det finns mycket mer att 
skriva om Rieko och hon besitter de kvalitéer som vi på Dalar-
nas studentkår anser att en utmärkt lärare ska ha!

Hans From
Besöksnäringscollege  
Hans brinner för utbildning på alla nivåer och är en mycket 
bra ambassadör för Högskolan Dalarna. Han är ordförande i 
Högskolan Dalarnas branschråd för turismutbildningarna, är 
mentor i turismutbildningens mentorprogram, involverad i Fo-
kus InnoWent och Knowledge Transfer Partnership (KTP) och 
sitter i arbetsgruppen för Propellern 2013. Han har samordnat 
uppdragsutbildning från Högskolan Dalarna in i ett kompetens- 
utvecklingsprojekt och han är även kontaktperson för närings-
livet i BesöksNäringsCollege. Hans har en unik förmåga att gå 
från idé till konkreta resultat. Han är mycket duktig på att se 
helheter, samla rätt resurser och skapa en atmosfär som leder 
fram till bra samverkan med konkreta resultat. Målinriktat och 
ödmjukt ser han till att alla inblandade arbetar mot samma mål.

Mats Rönnelid
Akademin Industri och samhälle
Mats har en fantastisk förmåga att hitta nya projektidéer som 
bygger på konkreta samarbeten mellan forskare vid Högskolan 
och företag. Detta har resulterat i ett flertal examensarbeten 
som har gett Högskola och företag ny kunskap. Han deltar fli-
tigt och med stor entusiasm i de nätverk som finns i regionen 
om energi och miljö. Mats har en unik förmåga att knyta nya 
kontakter som senare varit användbara i både forskning och 
undervisning. Hans kontakter med företag och organisationer 
har bland annat resulterat i att Högskolan nu medverkar i en 
nystartad företagsforskarskola, där fyra företag från Borlänge-
Falunområdet medverkar.  
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Samverkanspris
Högskolan Dalarna delar för första gången ut samverkanspris, dels till en person vid 
en extern organisation dels till en person vid Högskolan Dalarna, som bedöms ha gjort 
särskilt goda eller innovativa insatser för att utveckla samverkan mellan arbetsliv och 
högskola i utbildning, forskning eller utveckling.

Samverkanspriset, som består av älvdalsporfyr med ängsklockan i rostfritt stål, har 
formgivits av konstnären Jörg Jeschke. Älvdalsporfyren finns inom ett femton kvadrat- 
mil stort område i norra Dalarna och är en vulkanisk bergart. Den finns i olika färg-
kombinationer och namn allt efter fyndplats och innehåller kristalliska strökorn av 
kvarts, fältspat och glimmer. Rostfritt stål har länge tillverkats i Dalarna och Högsko-
lan har en mycket livaktig forskning inom stålområdet.  
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Pedagogiskt pris
Studenterna hade stort inflytande över undervisningen vid de medeltida universiteten. 
Idag är studentinflytandet formaliserat men förmedlingen av kunskaper är fortfarande 
av stor betydelse för lärandet.   

Dalarnas studentkår delar ut ett pedagogiskt pris till den lärare som har förmåga att 
anpassa sin undervisning efter olika studentgrupper, har förmåga att dela med sig av 
sitt engagemang inom sitt ämne och skapa en bra kontakt mellan lärare och studenter. 




