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Författarpresentationer 
 
 

Petter Aasen er professor i utdanningsvitenskap og rektor ved Høgskolen i 
Sørøst-Norge. Hans forskningsfelt er utdanningspolitikk og utdanningsre-
former. Han ble i 2012 utnevnt til æresdoktor ved Uppsala Universitet for 
fremstående vitenskapelig innsats og arbeidet for å fremme utdanningsvi-
tenskapelig forskning. Aasen har lært Eva Forsberg å kjenne gjennom felles 
forskningsinteresser og som general editors av Nordic Journal of Studies in 
Educational Policy (NordSTEP). 

Andreas Bergh är universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet, 
institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap samt post-
doktor och docent i pedagogik vid Uppsala universitet, institutionen för pe-
dagogik, didaktik och utbildningsstudier. Hans forskningsintresse är bland 
annat inriktat mot frågor om kvalitet och utbildningspolitisk styrning.  

Eva Forsberg och Andreas träffades första gången i mitten av 1990-talet i 
samband med ett skolverksprojekt om elevinflytande. Tillsammans har de 
nyligen skrivit ett antologikapitel om den statliga rektorsutbildningen.  

Ingemar Bohlin är universitetslektor i vetenskapsteori vid Göteborgs uni-
versitet, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. I sin forsk-
ning intresserar han sig i första hand för de former i vilka vetenskapliga re-
sultat sammanfattas för att de ska komma till användning utanför akademin. 

Ingemar samarbetar sedan 2014 med Eva Forsberg och Daniel Sundberg i 
ett VR-projekt som undersöker hur översikter av utbildningsvetenskaplig 
kunskap är strukturerade, och vilken funktion de fyller. 

Ingrid Carlgren är professor emerita vid Stockholms universitet och f.d. 
rektor för Lärarhögskolan i Stockholm. Hennes forskning har tidigare gällt 
frågor om skolutveckling, lärares yrkeskunskaper och utbildning men är 
numera inriktad mot undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning 
samt studier av kunnande. Hon är redaktör för ”Forskning om undervisning 
och lärande”, ordförande för det vetenskapliga rådet vid Stockholm Teaching 
and Learning Studies, ledamot av Skolforskningsinstitutets forskningsråd 
samt sitter i styrelsen för Idéburna skolors riksförbund. 

Ingrid fick en forskarassistenttjänst vid pedagogiska institutionen i Upp-
sala. samtidigt som Eva Forsberg började som doktorand där. De var bägge 
intresserade av relationen mellan mikro- och makrofrågor i skolan vilket de 
diskuterade och utforskade under det s.k. Mezzoseminariet på pedagogiska 
institutionen. Dessa diskussioner har fortsatt genom åren och Eva har hela 
tiden funnits som ett viktigt bollplank för Ingrid. 
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Abelardo Castro Hidalgo är professor i pedagogik vid Universidad de 
Concepción, Chile, institutionen för pedagogiska vetenskaper. Hans forsk-
ningsintresse är inriktat mot lärarutbildning och mot frågor rörande lärandets 
dialektik vid skolor som ligger i ekonomiskt fattiga områden. 

Abelardo, som var doktorand på pedagogiska institutionen vid Uppsala 
universitet fram till disputationen 1993, lärde känna Eva Forsberg när hon 
var prefekt för institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
vid Uppsala Universitet och Abelardo var dekanus för de utbildningsveten-
skapliga institutionerna vid Universidad de Concepción och då sökte akade-
misk samarbete med svenska universitet kring forskningsprojekt med fokus 
på lärarutbildning. 

Maja Elmgren är universitetslektor i fysikalisk kemi vid Uppsala universi-
tet, Institutionen för kemi – Ångströmlaboratoriet. Hennes forskningsintresse 
är inriktat mot högre utbildning. 

Eva Forsberg och Maja möttes i intresset för ledning av forskarutbildning 
på den dåvarande Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling, där 
båda arbetade delar av sin tid. Därefter har de bland annat samarbetat i pro-
jekt kring bedömning av pedagogisk skicklighet inom akademin.  

Tomas Englund är professor vid Örebro universitet sedan 1999. Har tidi-
gare varit professor vid Lärarhögskolan i Stockholm 1994–1996 och vid 
Uppsala universitet 1996–1998. Har lett forskningsmiljön Utbildning och 
demokrati under många år varit redaktör för tidskriften med samma namn: 
Utbildning & Demokrati. Arbetar med läroplansteori, didaktik och pedago-
gisk filosofi (pragmatism) och utbildning som medborgerlig rättighet. Aktu-
ella forskningsområden är studenters skrivande, innebörder av professional-
ism och behandlingen av kontroversiella frågor i undervisning. 

Thomas hade förmånen att fungera som Eva Forsbergs huvudhandledare 
till hennes avhandling Elevinflytandets många ansikten som framlades 2000. 
Deras samarbete därefter har bl.a. handlat om att Eva deltagit i redaktionen 
för tidskriften Utbildning & Demokrati under åren 2002–2007. De har också 
samarbetat inom ramen för de nordiska konferenserna i läroplansteori, där 
den första avhölls i Uppsala 2005 och ledde till den av Eva redigerade Cur-
riculum Theory Revisited. Den andra konferensen hölls i Örebro 2007 och 
den tredje i Växjö 2009 och texter ursprungligen framlagda vid dessa två 
konferenser sammanställdes i Vad räknas som kunskap? redigerad av Tomas 
Englund, Eva Forsberg och Daniel Sundberg 

Inger Eriksson är docent i didaktik och professor i pedagogik vid Stock-
holms universitet, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskap-
liga ämnenas didaktik. Hennes forskningsintresse handlar främst om vilket 
lärande som möjliggörs i olika undervisningspraktiker och hur forskare och 



 380 

lärare kan förenas kring ett gemensamt intresse för en expanderande under-
visning. 

Eva Forsberg var en av doktorandkollegorna vid Mezzo-seminariet vid 
Uppsala universitet och senare vid seminariet Kunskapskulturer och läran-
depraktiker (KKLP) vid Lärarhögskolan i Stockholm. Kapitlet i vänboken, 
som är skrivet tillsammans med Viveca Lindberg, berör frågor som till stora 
delar sammanfaller med Evas kunskapsintressen. 

Maria Folke-Fichtelius är universitetslektor i didaktik vid Uppsala univer-
sitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Hennes 
forskningsintresse är framförallt inriktat mot frågor rörande utvärdering, 
dokumentation och bedömning i förskolan. 

Eva Forsberg var biträdande handledare under Marias avhandlingsarbete. 
Som ett led i doktorandutbildningen arbetade Maria då bl a med en analys av 
omsorgsbegreppet i förskolans styrdokument. Denna analys har under senare 
år följts upp och utvecklats tillsammans med Annica Löfdahl, professor i 
pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, och presenteras nu i ett kapitel i 
vänboken. 

Rita Foss Lindblad är professor i Pedagogiskt Arbete vid högskolan i 
Borås. Hennes forskningsintressen återfinns inom området för utbildnings-
områdets politik, ofta med fokus på policy- och professionsstudier, högre 
utbildning och läroplansteori. 

Rita Foss Lindblad träffade Eva Forsberg första gången på en forskarkon-
ferens för drygt tio år sedan. Som så ofta blir fallet då forskningsintressen 
sammanfaller har deras vägar sedan dess fortsatt att korsats i olika samman-
hang. 

Lars Geschwind är universitetslektor och docent i teknikvetenskapens lä-
rande med inriktning mot policy och ledning vid Avdelningen för lärande, 
Kungl. Tekniska högskolan. Han forskar främst om högre utbildning med 
särskilt fokus på policy, ledning, organisation, HR-frågor och förändrings-
processer. 

Eva Forsberg och Lars lärde känna varandra genom ett uppdrag för Ve-
tenskapsrådet att skriva en kunskapsöversikt om forskning om högre utbild-
ning. Därefter har de fortsatt att samarbeta, bland annat genom forskning om 
fältet forskning högre utbildning. 

Stina Hallsén, universitetslektor i pedagogik vid Uppsala universitet, in-
stitutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, intresserar sig 
främst i sin forskning för styrning av utbildning och relationen mellan olika 
aktörer inom utbildningssystemet. 

Under Stinas avhandlingsarbete var Eva Forsberg handledare, inlednings-
vis biträdande handledare och avslutningsvis huvudhandledare. Efter av-
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handlingsarbetet har de fortsatt samarbeta, bland annat i det VR-finansierade 
projektet ”Homework support as shadow education”.  

Åsa Kettis är chef för avdelningen för kvalitetsutveckling vid Uppsala uni-
versitet och docent i samhällsfarmaci. Åsa är även nationellt engagerad i 
frågor om kvalitet i högre utbildning och forskning, främst genom Sveriges 
universitets- och högskoleförbund (SUHF), och internationellt bland annat 
som reviewer i det skotska systemet för granskning av kvalitet i högre ut-
bildning (ELIR). 

Eva Forsberg och Åsa har lärt känna varandra genom Uppsala universitets 
kvalitetsråd, där Eva var ledamot och Åsa huvudföredragande. Det har följts 
av ett givande informellt kollegialt kunskaps- och erfarenhetsutbyte om kva-
litetsarbete i teori och praktik. 

Viveca Lindberg är docent i didaktik vid Stockholms universitet, Institut-
ionen för pedagogik och didaktik, och gästforskare vid Karlstads universitet, 
Institutionen för pedagogiska studier. Hennes forskning är dels inriktad mot 
frågor om kunskap i skolan, hur den tar form i de uppgifter eleverna ges att 
arbeta med, klassrumskommunikationen och i kunskapsbedömningar. 

Eva Forsberg var en av doktorandkollegorna vid Mezzo-seminariet vid 
Uppsala universitet och senare vid seminariet Kunskapskulturer och läran-
depraktiker (KKLP) vid Lärarhögskolan i Stockholm. Kapitlet i vänboken är 
relaterat till delvis gemensamma frågor. 

Lindblad Sverker var professor i pedagogik i Uppsala under den period då 
Eva Forsberg doktorerade och samtalade tidvis med henne om hennes forsk-
ning. Lindblad är numera senior professor i pedagogik vid Göteborgs univer-
sitet där han nu arbetar med forskning om kunskap och politik inom utbild-
ningsområdet – då framför allt vad gäller komparativ pedagogik och globali-
sering. Lindblad är ordförande för SWERA där han arbetar tillsammans med 
Eva Forsberg i frågor om social och intellektuell organisering av det peda-
gogiska fältet inom högre utbildning och forskning 

Agneta Linné är professor emeritus i pedagogik vid Örebro universitet och 
har tidigare också varit professor vid Lärarhögskolan i Stockholm. Hennes 
forskningsintresse riktas mot läroplansteori, utbildningshistoria, lärares ut-
bildning och arbete samt kunskapstraditioner i högre utbildning. Hennes 
samarbete med Eva Forsberg har främst gällt det läroplansteoretiska områ-
det.  

Christian Lundahl är professor i pedagogik vid Örebro universitet. 
Christian bedriver forskning om prov, betyg och kunskapsmätningar i ett 
historiskt och internationellt perspektiv. Han är för närvarande forskningsle-
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dare för projektet From Paris to PISA vilket finansieras av Vetenskapsrådet 
och handlar om internationella skoljämförelsers historia.  

Eva Forsberg var Christians biträdande handledare under avhandlingsar-
betet. Efter det arbetade de under ett år som kollegor inom det projekt om 
svenska och tyska bedömningskulturer som Eva ledde, innan Christian fick 
en forskningsassistenttjänst i Stockholm. Christian och Eva har tillsammans 
skrivit artiklar om bedömning och utvärdering. 

Ulf P. Lundgren är professor emeritus, Uppsala universitet. Han har tidigare 
varit professor i pedagogisk psykologi i Aalborg, professor Lärarhögskolan i 
Stockholm, rektor därstädes, generaldirektör Skolverket. Hans forskning har 
omfattat utvecklandet av ramfaktorteorin, läroplansteori, utbildningspolitik 
och skolhistoria. 

Tillsamman med Eva Forsberg grundade han forskningsgruppen STEP 
och tidskriften med samma namn. Lundgren arbetar för närvarande med en 
översikt över svensk skolpolitik. 

Annica Löfdahl Hultman är professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads 
universitet, institutionen för pedagogiska studier. Hennes forskningsfrågor är 
inriktade mot barns kamratkulturer, professionalism och utbildningspolitisk 
styrning. 

Annica har mött Eva Forsberg som ledare vid STEP-seminarier där texter 
om förskolans dokumentationsarbete presenterats tillsammans med Maria 
Folke-Fichtelius.  

Elisabet Nihlfors är professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid 
Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildnings-
studier. Hon forskar om skolans styrning, ledning och ledarskap nationellt 
och internationellt. 

Eva Forsberg och Elisabet Nihlfors möttes tidigt i dåvarande Uppsala 
gruppens styrelse och därefter i STEP gruppens arbete under Ulf P Lund-
grens ledning. De senaste åren har Elisabet tillsammans med Eva Forsberg 
och Henrik Roman ansvarat för ledningen av forskningsgruppen STEP.  

Claes Nilholm är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedago-
gik vid Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbild-
ningsstudier. Hans forskningsintressen omfattar bland annat analyser av 
grundläggande begrepp, kartläggningar av synsätt på elever i olika typer av 
svårigheter och format för forskningsöversikter. 

Claes Nilholm är kollega med Eva Forsberg och tillsammans ansvarar de 
för handledarkollegiet och Högre seminariet i pedagogik vid institutionen. 



 383 

Andreas Nordin är universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. 
Hans huvudsakliga forskningsområde är läroplansteori och didaktik, utbild-
ningspolitik och pedagogisk filosofi.  

Andreas kom i kontakt med Eva Forsberg i samband med att hon funge-
rade som diskutant vid hans slutseminarium. De har sedan fortsatt att träffas 
inom ramen för STEP-gruppen och har även varit kollegor inom ramen för 
antologiprojektet Transnational policy flows in European education.  

Anita Nordzell, universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet, 
Institutionen för pedagogik och didaktik, är intresserad av rektorers och 
andra skolledares yrkesutövande med särskilt fokus på den språkliga prakti-
ken.  

Eva Forsberg och Anita träffades i mitten av 1990-talet i ett skolutveckl-
ingsprojekt. Därefter har de samarbetat i utvärderingen av Myndigheten för 
skolutvecklings dialogsatsning som avslutades med en rapport och en ge-
mensam artikel.  

Hans Nytell har varit chef för Fortbildningsavdelningen för skolans internat-
ionalisering vid Uppsala universitet 2007–2016 och är nu delpensionär och 
projektledare på deltid.  

Hans Nytells doktorsavhandling (2006) handlar om skolans kontrolltek-
nologier med fokus på kvalitetsvågen under 1990-talet.  

Eva Forsberg var Hans biträdande handledare under avhandlingsarbetet.  
Under 1990-talet arbetade Eva och Hans tillsammans i UppsalaGruppen 

Utbildning & Organisation AB, ett universitetsägt företag med verksamheten 
riktad främst mot skolor och kommuner.  

Daniel Pettersson är universitetslektor i pedagogik och ämnesansvarig vid 
Högskolan i Gävle, samt chefredaktör för forskningstidskriften NordSTEP. 
Hans forskningsintressen är framförallt riktat mot internationella jämförande 
kunskapsmätningar, bedömning och pedagogikhistoria utifrån ett policy- och 
styrningsperspektiv.  

Eva Forsberg var Daniels biträdande handledare under avhandlingsar-
betet. Tillsammans har de skrivit ett flertal artiklar och arbetat tillsammans i 
doktorandprojekt, inom forskningsgruppen STEP samt med arbetet i forsk-
ningstidskriften NordSTEP. 

Tine S. Prøitz er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og skoleut-
vikling ved Høgskolen i Sør-Øst Norge og spesialrådgiver ved NIFU. 
Hun har bred erfaring fra utredningsarbeider, evalueringsarbeider og forsk-
ning i høyere utdanning og i grunnopplæringen. Tines forskningsinteresser 
er spesielt knyttet til reformer på utdanningsområdet, læringsutbytte, evidens 
og vurdering. 
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Tine har lært Eva Forsberg å kjenne gjennom felles forskningsinteresser 
og samarbeid i skriveprosjekter, bl.a. om evidens og kunnskapsoversikter og 
om education policy transfer. Tine traff Eva på Universitetet i Uppsala 
gjennom forskningsgruppen STEP. Eva er også et viktig medlem av 
styringsgruppen for et nytt forskningsprosjekt som Tine leder, Tracing le-
arning outcomes across Policy and Practice (LOaPP). 

Henrik Román är universitetslektor i pedagogik vid Uppsala universitet, 
institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Hans forsk-
ningsintresse är framförallt inriktat mot frågor rörande kommunal skolpolitik 
i ett historiskt perspektiv. 

Eva Forsberg var Henriks biträdande handledare under avhandlingsarbetet 
och efter det var de kollegor inom det större projekt om svenska och tyska 
bedömningskulturer som Eva ledde. Henrik delar ledningsansvaret för forsk-
ningsgruppen STEP med Eva Forsberg och Elisabet Nihlfors.  

Pia Skott är universitetslektor i pedagogik vid Uppsala universitet, institut-
ionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Hon forskar om sko-
lans styrning, ledning och ledarskap. Hon bedriver också forskning om rek-
torsutbildning som praktik och om effekter av sådan utbildning. 

Eva Forsberg var biträdande handledare för Pia under den första halvan 
av avhandlingsarbetet. Därefter har de varit kollegor inom forskningsgrup-
pen STEP. 

Daniel Sundberg är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Hans 
huvudsakliga forskningsområde är läroplansteori och didaktik där särskilt 
frågor om urval, organisering och bedömning av skolkunskaper utgör fokus. 

Daniel kom tidigt i sin forskarutbildning i kontakt med Eva Forsberg och 
forskargruppen STEP. Ett delat intresse för pedagogik, läroplansteori och 
kunskapsfrågor har därefter genererat en rad samarbeten och diskussioner 
genom åren, inte minst kring frågan om transnationella policytrender i för-
hållande till den svenska läroplansutvecklingen. 

Christa Tigerstedt, PeM, EM, är forskarstuderande (pedagogik) vid Åbo 
Akademi i Vasa, Finland. Hon har från tidigare en magisters examen peda-
gogik (Allmän pedagogik, Åbo Akademi) samt en i ekonomi (Företagsled-
ning och organisation, Svenska Handelshögskolan). Hon är aktivt involverad 
i pedagogisk utveckling inom den högre utbildningen där hon även undervi-
sar. Hennes forskning är i nuläget främst fokuserad på ledarskapet inom den 
högre utbildningen. 

Michael Uljens är professor i pedagogik vid Åbo Akademi i Vasa. Hans 
forskning kännetecknas av ett intresse för pedagogisk handlings- och bild-



 385 

ningsteori. Under senare år har han sökt att formulera en position som be-
greppsligt förenar didaktik, läroplansteori och pedagogiskt ledarskap. 

Eva Forsbergs forskning har inspirerat Michael både gällande pedago-
giskt ledarskap och läroplanstoeri. 

Ninni Wahlström är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet med ett 
forskningsintresse riktat mot läroplansteori och didaktik. Läroplansteorin 
begreppsapparat gör det möjligt att fokusera hur aspekter av utbildning tar 
form på olika arenor: transnationella respektive nationella policyarenor, lo-
kala politiska arenor och skol- och klassrumsarenor. Just nu riktar Ninni sitt 
forskningsintresse främst mot hur läroplanen för grundskolan omformas till 
undervisningspraktik på klassrumsarenan.  

Ninni har under åren mött Eva Forsberg i en rad olika sammanhang som 
binds samman av ett gemensamt intresse för utbildningspolicy och läroplans-
teori. Bland dessa kan nämnas redaktionskommittén för tidskriften Utbild-
ning & Demokrati och de regelbundet återkommande nordiska läroplans-
teorikonferenserna.  

Florian Waldow är professor i komparativ och internationell pedagogik vid 
Humboldtuniversitetet i Berlin, Tyskland. Hans forskningsintressen kan 
indelas i tre områden: 1) ”educational transfer”, 2) kunskapsbedömningens 
kulturella och historiska inramning samt 3) förändringen av utbildningssy-
stemets styrning i globaliseringens tidsålder. 

Florian träffade Eva Forsberg när han bjöds in till STEP-gruppen som ex-
tern medlem när han gjorde datainsamlingen till sin avhandling i Sverige. 
Senare var Eva och Florian kollegor inom ett större projekt rörande bedöm-
ningskulturer i Sverige och Tyskland, vilket Eva ledde vid Uppsala universi-
tet.  

Wieland Wermke är universitetslektor i didaktik vid Uppsala Universitet, 
institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Hans forsk-
ningsintresse är framförallt lärarprofessionen utifrån ett jämförande perspek-
tiv. Wieland är i synnerhet intresserad i lärarautonomi som styrningsfeno-
men.  

Wieland träffade Eva Forsberg vid Uppsala Universitetet inom ramen för 
forskningsgruppen STEP. Tillsammans har de skrivit ett flertal artiklar, bl.a. 
utifrån lärarautonomi.  

 
 
 




