
 

Presentation av medverkande  
 

Malin Winberg 
Malin Winberg är en moderator med hjärta för Norrland, som dessutom har en 
mångårig erfarenhet som journalist och programledare. Inte nog med det, Malin är 
också personlig tränare och direktsänder radio. Några av hennes ledord är 
personlighet, professionalitet, glädje och engagemang. 
  
Joanna Giota 
Joanna Giota är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, institutionen för 
pedagogik och specialpedagogik. Joanna Giotas forskningsintressen kretsar kring 
barn och ungdomars egna syften med att gå i skolan och lära och hur deras 
motivation hänger samman med skolprestationer över tid, deras självkänsla, och 
psykiska hälsa, familjebakgrund och kön. Vilken inverkan faktorer såsom läroplaners 
innehåll och gestaltning samt stödåtgärder har på elevers lärande och prestationer 
över tid, vidare studier och framtida sysselsättning på arbetsmarknaden ligger också 
inom hennes forskningsintressen.  
 
Inger Ashing  
Inger Ashing är direktör och chef för den nystartade myndigheten Delegationen mot 
segregation. Tidigare arbetade hon som Nationell samordnare för unga som varken 
arbetar eller studerar. Ashing har lång erfarenhet av att arbeta med utbildnings- och 
arbetsmarknadsfrågor med fokus på unga. 
 
Linus Wellander  
Linus Wellander arbetar vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF). I rapporten Fokus 18 - Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige 
beskriver unga sina levnadsvillkor utifrån känslan att vara del av ett samhälle. Särskilt 
utmärkande är att unga i landsbygder och utsatta områden upplever generellt lägre 
social inkludering än ung i städer samt att tilltron till politiken är låg. I denna 
föreläsning berättar MUCF om resultaten i studien och vilka åtgärder som samhället 
behöver vidta. 
 
Mats Jakobsson 
Mats Jakobsson är fil.dr i sociologi och lektor vid Luleå Tekniska Universitet och 
vetenskaplig ledare Social hållbarhet vid FoUI Norrbottens Kommuner. Jakobsson 
har forskat om ungas etablering till ett vuxenliv. Vid Norrbottens Kommuner arbetar 
Jakobsson bland annat med analys av folkhälsa.  
 
Peter Waara 
Peter Waara är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet. 
Waara forskningsintresse rör bland annat ungas övergång från skola till arbetsliv och 
ungas vuxenblivande, där han också anlägger ett platsperspektiv och intresserar sig 
för glesbygdens unga.  
 
Jakobsson och Waara talar om betydelsen om unga sociala förutsättningar för hälsa 
och för att klara sin skolgång, utifrån ett sociologiskt perspektiv där också plats är av 
betydelse. 
 



Karin Forsman  
Karin Forsman är projektledare för ”Jämställda och attraktiva kommuner” vid 
Norrbottens Kommuner 
Forsman har arbetat med jämställdhetsfrågor inom skolan, i sin tidigare roll som 
utvecklingsledare för skola och förskola i Övertorneå kommun, där hon även varit 
chef för två verksamheter inom Barn- och utbildningsförvaltningens område. 
 
Lena Nyström  
Lena Nyström är utvecklingsledare för utbildning och hälsa vid Norrbottens 
Kommuner. Nyström är i grunden lärare och har även arbetat som lärarutbildare vid 
Luleå tekniska universitet. De hälsofrämjande och medskapande perspektiven i 
utbildning och skolutveckling har alltid varit centrala oavsett hennes uppdrag. Sedan 
januari 2019 arbetar Nyström med Norrbottens regionala handlingsplan för jämlik och 
jämställd folkhälsa.  
 
Helena Bergmark och Lydia Folke, 
Helena Bergmark och Lydia Folke, undervisningsråd vid Skolverket, ger en 
presentation av Skolverkets arbete och insatser kring hälsofrämjande skolutveckling.  
 
Petri Partanen  
Petri Partanen har på uppdrag av Skolverket författat kunskapsöversikten ”Hälsa för 
lärande - lärande för hälsa”. Han kommer att föreläsa om vikten av att bygga en 
organisation som arbetar hälsofrämjande och förebyggande i förskola och skola. Han 
kommer vidare att göra ett nedslag i ett antal viktiga främjande faktorer för hälsa, 
välbefinnande och lärande. Petri Partanen är fil.dr., leg. psykolog och specialist i 
pedagogisk psykologi, knuten till Mittuniversitetet samt FoU-sakkunnig i Östersunds 
kommun. 
 
Eva Hjörne 
Eva Hjörne är professor vid utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs 
universitet. Hon har under lång tid bedrivit forskning om elevhälsoteamets arbete och 
om vilken undervisning som erbjuds elever i särskilda undervisningsgrupper för barn i 
behov av särskilt stöd för sitt lärande. 
 
Roger Säljö 
Roger Säljö är professor och seniorforskare och verksam vid Göteborgs universitet. 
Han har i sin forskning bland annat intresserat sig för lärande och utveckling i ett 
sociokulturellt perspektiv, särskilt i relation till de förändringar av våra kunskaper och 
våra sätt att lära som digitaliseringen innebär. 
 
Hjörne och Säljö har följt de 145 projekt som erhållit Skolverksbidrag för att satsa på 
en hälsofrämjande skolutveckling. Idérikedomen i de verksamheter som bedrivits har 
varit stor och resultaten genomgående mycket positiva. I presentationen ges 
exempel på de olika typer av projekt som initierats, vilka hälsofrämjande inslag i 
skolan som prioriterats och vilka resultat som uppnåtts.  
 
Catrine Kostenius  
Catrine Kostenius är professor i hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet och 
Flexit-forskare vid Norrbottens Kommuner. Kostenius jobbar med forskning och 
utveckling inom Hälsoskolan där fokus ligger på utveckling av hälsofrämjande arbete 



och medskapande processer med dem det gäller - barn och unga själva. 
Hälsoskolan, som drivs gemensamt av Luleå tekniska universitet, Norrbottens 
Kommuner och Region Norrbotten, är en satsning för att främja barn och ungas hälsa 
och lärande.  
 
Helena Öhman   
Helena Öhman arbetar som rektor vid Töreskolan samt som elevhälsochef i Kalix 
kommun. Utifrån tidigare yrkeserfarenheter har hon insikt i betydelsen av lyckad 
skolframgång och hur hälsa och lärande hör ihop.  
 
Oliver Åström 
Oliver Åström arbetar som socialpedagog vid Töreskolan och arbetar i verksamheten 
med relationsbyggnad, fysiska aktiviteter men också kommunikationsansvarig vid 
Töreskolan. 
 
I Öhman och Åströms föreläsning får man kunskap om genomfört och pågående 
utvecklingsarbete samt de lärdomar de inhämtat. Hur får man ett förändringsarbete 
som genomsyrar hela verksamheten och berör alla? 
 
Arja Martinviita  
Arja Martinviita är skolchef i Haparanda 
 
Lena Keisu Gard 
Lena Kesiu Gard är elevhälsochef i Haparanda. 
 
Martinviita och Keisu Gard arbetar tillsammans mot målet, ”Norrbottens bästa skola”, 
med utgångspunkt i att hälsa och utbildning hör ihop och då måste vi göra det vi kan i 
skolan för att våra elever ska må bra för en högre måluppfyllelse och ett långt liv. 
 
Liselott Berggren  
Liselott Berggren arbetar som danslärare Musik- och Dansskolan i Piteå. 
  
Kristina Enqvist  
Kristina Enqvist är rektor vid Musik- och Dansskolan i Piteå.  
 
Berggren och Enqvist presenterar tillsammans sitt arbete under temat ”Självkänsla –
rörelse och hälsofrämjande aktiviteter i ny kostym, nya målgrupper”.  Projekten 
Danskraft och Rastdans kommer att presenteras. 
 
 
 
 


