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Välkommen
Josefina Syssner 
Prefekt, IKOS

Om gästprofessorprogrammet  
Stefan Jonsson 
Tidigare proprefekt för forskning, IKOS

Diplomutdelning 
Jan-Ingvar Jönsson 
Rektor

Om Moa Martinson-professuren 
Magnus Dahlstedt 

Forskningsansvarig socialt arbete, IKOS

Föreläsning 
Susanna Alakoski 
Gästprofessor i Moa Martinsons  

namn, IKOS 

 

Paus

Det är med stor glädje som Linköpings universitet och Institutionen för  
kultur och samhälle installerar Susanna Alakoski och Per Holmberg som  
gästprofessorer i Moa Martinsons respektive Tage Danielssons namn.

Välkommen på 
installationsceremoni

Presentation av Tage  
Danielsson-professuren 
Bengt-Göran Martinsson 
Forskningsansvarig pedagogiskt  

arbete med inriktning mot språk  

och litteraturdidaktik, IKOS 
 
Föreläsning 
Per Holmberg 
Gästprofessor i Tage Danielssons  

namn, IKOS 
 
Avslutande ord 
Jesper Olsson 
Proprefekt för forskning, IKOS 
 

Mingel 
För alla på plats 

Utanför K4, Kåkenhus 
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”

Per Holmberg är professor i svenska språket med inrikt-
ning mot språkbruk. Speciellt intresserad är han av hur 
samtal och text fungerar i sociala sammanhang och i olika 
medier, exempelvis runskrift. Nyligen presenterade hans 
forskargrupp nydanande tolkningar av Rökstenen.

Susanna Alakoski är socionom och prisad författare 
till ett flertal romaner och barnböcker. Hon debute-
rade 2006 med boken Svinalängorna. Hennes verk 
skildrar social utsatthet och fattigdom men också 
överlevnad, glädje och kärlek.

Mer om   
gästprofessorerna 

”Susanna Alakoskis verk kännetecknas av  
träffsäkra skildringar, inte minst av arbetande 
kvinnors villkor och erfarenheter, starkt präglade 
av ett brinnande socialpolitiskt engagemang. Det 
gör hennes författarskap utomordentligt viktigt, 
som en röst som både skildrar samhällets orättvi-
sor och människors utsatthet, och som manar till 
förändring. Författarskapet är inte minst värdefullt 
för socialt arbete, som vetenskaplig disciplin, som 
profession och som utbildning.

Per Holmbergs intresse för och omfattande kun-
skaper om funktionell grammatik utgör ett fruktbart 
komplement och viktigt tillskott till språkforskningen 
vid institutionen. Hans kunskap bidrar dessutom 
till andra områden. Forskningen om Rökstenen är i 
högsta grad ett intresse för kulturarvsforskning och 
har bäring på intresseområden inom mediehistoria 
och mediebruk, religionshistoria och historia.
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