
 
Medverkande / Speakers and presenters 
 
Nora Myrne Widfors, Ordförande för Göteborgs universitets studentkårer / President, University of 
Gothenburg Student Unions. Som ordförande är Nora välinsatt i utbildnings- och forskningsfrågor 
vid universitetet.   
 
Laura Cattell:  Head of Widening Participation/Deputy Director 
Student Recruitment and Admissions, The University of Edinburgh ... 
 
Peter Barck Holst,  är utredare på Universitets och högskolerådet med inriktning mot 
främjande av högre studier, breddad rekrytering och breddat deltagande.  
Swedish Council for higher education.  
 
Thomas Grysell, chef för Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande / Head. 
Pedagogical development och interactive learning unit, University of Gothenburg.  
https://pil.gu.se/kontakt/medarbetare/tomas-grysell 
Tomas är fil.dr. i pedagogik och universitetspedagogisk utvecklare, med akademisk bakgrund 
inom beteendevetenskapen. Tomas är väl bevandrad i gestaltande metoder inom 
undervisningen Därutöver har han ett stort intresse för examination och bedömning, den 
fysiska miljöns betydelse för lärandet, normkritisk pedagogik och andra aktuella 
frågeställningar som rör lärande för vuxna.Tomas är en av två samordnare för det nationella 
nätverket för forskarhandledarutbildare, NFU. 
 
 
Sama Agahi 
Ansvarig för SI-verksamhet vid Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.  
Studievägledare för teoretisk och praktisk filosofi vid institutionen. Programansvarig för 
Kandidatprogrammet i Logik, filosofi och matematik. Undervisar i logik, matematikens 
filosofi, vetenskapsteori m.m. I den mån jag hinner med någon forskning handlar den om 
logik och logikens filosofi. 

 

Johan Fredriksson 
Johan är en fd. SI-ledare som inriktat sig på att utveckla SI i ffa. yngre åldrar, för nyanlända 
och i utmanande skolmiljöer. I sin mastersuppsats var han med och byggde ett SI-program i 
Rosengård. Johan har i dag hand om den sk. Regionala SI-Plattformen som sprider SI på 
gymnasie- och grundskolor i Skåne, Halland och Blekinge.  
 
 
David Lindén 
David Lindén enhetschef Näringsliv och Arbetsmarknad på Region Skåne. Davids uppdrag är 
att öka sysselsättningen och stärka produktiviteten i Skåne. Genom att skapa förutsättningar 
för ökad konkurrenskraft bland Skånes företag bidra till den regionala utvecklingen. En av 
näringslivets stora utmaningar är bristen på rätt kompetens och genom att finansiera insatser 
som exv SI underlättar vi för företagens kompetensförsörjning. 

 

 

https://pil.gu.se/kontakt/medarbetare/tomas-grysell


 
Joakim Malm 
Universitetslektor i teknisk vattenresurslära. Hållit på med SI i 12 år och det är det roligaste 
jag sysslat med. Mycket pga av förmånen att få träffa drivna, positiva och uppfinningsrika 
studenter som är pedagogiskt intresserade. Är en av fem certifierade personer som utbildar 
universitets- och högskoleanställda i Europa i SI-metodiken. 
 
Harald Berg 
Harald Berg jobbar som projektledare på Ikea i Helsingborg. Han har introducerat SI som en 
metod att förbättra change management inom processutveckling och projektledning i Ikeas 
Food Supply Chain. Han ansvarar också för kompetensutvecklingen inom detta område. 
 
Evelynn Kronqvist 
"Evelynn Kronqvist, student vid Lunds universitet. Är SI-ledare för grundskolan i Bjuv och 
läser just nu sin kandidat i sociologi". ’ 
 
 
Roger Helde  
førstelektor Juss og ledelsesfag ved Nord universitet. 
«Han er programansvarlig for SI-programmet og har ansvaret for fagområdet trafikk-juss ved 
Nord universitet.» 
Bakgrunn:  
«Jurist fra Universitetet i Oslo, med Master i organisasjon og ledelse fra NTNU. Sertifisert SI-
Metodeveiler fra Lund universitet. 
Lang og bred ledererfaring, blant annet 20 års som regiondirektør i Forbrukerrådet. Leder i 
dag Husbankens klagenemnd.» 
 
Elisabeth Suzen  
førsteamanuensis Pedagogikk ved Nord universitet. Hun er emneansvarlig for pedagogikk-
fagene ved Trafikkfag, Nord universitet og studieprogramansvarlig for bachelor i 
trafikkpedagogikk. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder i skoleverket og som 
prosjektleder i Utdanningsdepartementet. Forskningsarbeidet retter seg i hovedsak mot 
læreplanforståelse, studentaktive læringsformer og vurderingsarbeid. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


