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Professuren i småbarnspedagogik inrättades av akademins styrelse den 20 septem-
ber 2018. Fakulteten erhöll därmed tillstånd att inleda rekryteringen till Brita Maria 
Renlunds professur i småbarnspedagogik. Området för småbarnspedagogik är strate-
giskt viktigt för Åbo Akademi och fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Profes-
suren inrättades för att bidra till att förstärka forskningen inom småbarnspedagogiken 
med syfte att på lång sikt säkerställa kvalitativt goda utbildningar inom småbarnspeda-
gogiken samt ytterligare för att bidra till att förstärka forskning och utvecklingsarbete 
inom småbarnspedagogik på svenska i Finland. Inrättandet av professuren möjliggjor-
des tack vare en betydande donation av Stiftelsen Brita Marias Renlunds minne. 

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier har ansvar för forskningsbaserad svensk-
språkig lärarutbildning och utbildning för pedagogisk-professionell utveckling. Ämnet 
småbarnspedagogik tillgodoser den svensk- och tvåspråkiga befolkningens behov av 
utbildade lärare i småbarnspedagogik. Professorn i småbarnpedagogik ska bedriva ve-
tenskaplig forskning inom småbarnspedagogik och meddela därpå grundad undervis-
ning förenlig med ämnets utbildningsansvar. Till innehavarens uppgifter hör ytterligare 
att anskaffa forskningsmedel, delta i nationellt och internationellt samarbete inom sitt 
område och bidra till fakultetens forskningsmiljö och -profil. 

Emedan styrelsen för Åbo Akademi bifallit fakultetens framställning om att inrätta 
en professur i småbarnpedagogik inledde fakulteteten, efter att rektor fastställt den 
av fakultetsrådet godkända redogörelsen för rekryteringen, en rekryteringsprocess i 
november 2018. Professuren lediganslogs inom ramen för karriärsystemet för profes-
sorer som en befattning som forskardoktor eller biträdande professor. Befattningen 
söktes inom utsatt tid av FD, docent Mia Heikkilä. För ärendet hade dekan Fritjof 
Sahlström tillsatt en beredningsgrupp bestående av professor Kristina Ström, profes-
sor Ann-Katrin Svensson, vilken senare ersattes av universitetslärare Eva Staffans, 
professor Maarit Alasuutari (Jyväskylä universitet) och akademilektor Johan Korho-
nen. Som ordförande för beredningsgruppen fungerade dekanen. 

Fakultetsrådet utsåg vid sitt möte i april 2019 följande sakkunniga för bedömningen 
av den vetenskapliga och pedagogiska kompetensen professor Camilla Björklund, 
Göteborgs universitet, professor Arniika Kuusisto, Stockholms universitet och profes-
sor Vebjørg Tingstad, NTNU, Norge. Med stöd av beredningsgruppens förslag och de 
sakkunnigas utlåtanden beslöt fakultetsrådet för fakulteten för pedagogik och välfärds-
studier vid sitt möte den 20 september 2019 att FD, docent Mia Heikkilä är behörig för 
befattningen som biträdande professor i småbarnspedagogik. Fakultetsrådet beslöt 
ytterligare att ingå till rektor med framställning om att till Brita Maria Renlunds profes-
sur anställa FD docent Mia Heikkilä som biträdande professor i småbarnspedagogik.

Inom ramen för karriärsystemet för professorer anställs en biträdande professor för en 
tid om fyra år med möjlig förlängning på två år. Evaluering för avancemang från biträ-
dande professor till professor, kan initieras efter halva anställningstiden. Evaluering 
av avancemang inom systemet omhändertas evalueringsprocessen av en berednings-
grupp.

I beredningsgruppen för evaluering ingick medlemmarna dekan Fritjof Sahlström 
(ordf.), professor Kristina Ström (ämnesklusteransvarig, ämnesklustret för småbarns-
pedagogik och specialpedagogik), biträdande professor Johan Korhonen och professor 
Maarit Alasuutari (Jyväskylä universitet). På beredningsgruppens förslag beslöt rektor 

i december 2021 att inhämta utlåtanden om Mia Heikkiläs obestridliga professorskom-
petens från sakkunniga professor Heidi Harju-Luukkainen (Jyväskylä universitet) 
och professor Arniika Kuusisto (Stockholms universitet, Sverige). Båda sakkunniga 
konstaterade i sina utlåtanden att Heikkilä obestridligen uppfyller behörighetskraven 
för en anställning som professor i småbarnspedagogik.

Beredningsgruppen tog ställning till de inkomna evalueringarna och den dokumenta-
tion som Mia Heikkilä ställt till förfogande för evalueringen. Beredningsgruppen har 
även hört henne vid en personlig intervju. I sitt utlåtande föreslog beredningsgruppen 
enhälligt att FD Mia Heikkilä anställs som professor i småbarnspedagogik. Rektor om-
fattade förslaget och anställde Heikkilä som professor i småbarnspedagogik från och 
med den 1 juni 2022.

Professor Mia Heikkilä håller fredagen den 30 september 2022 kl. 18 i Akademisalen, 
Academill en offentlig föreläsning över ämnet: ”Småbarnspedagogikens samhällsbäran-
de roll för lärande, omsorg och jämställdhet”.

Vasa i augusti 2022 
Fritjof Sahlström, dekan   
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Mia Heikkilä är född den 5 april 
1975 i Kristinestad. Hon tog studen-
ten vid Kristinestads gymnasium år 
1994 och studerade därefter juridik, 
tyska och pedagogik vid Stockholms 
universitet. År 1995 inledde hon 
klasslärarstudier vid Pedagogiska 
fakulteten vid Åbo Akademi. Hon 
avlade magisterexamen inom klass-
lärarstudier i januari 1999 och 
blev samma vår antagen till fors-
karutbildningen vid Åbo Akademi. 
Under studierna arbetade hon som 
forskningsassistent i projekt ledda 
av professor emeritus Sven-Erik 
Hansén och professor Christina 
Nygren-Landgärds. 

Forskarutbildningen inleddes med 
ett års forskarstudier vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm med 
helårsstipendium från Stiftelsen för 
Åbo Akademi. Studierna ledde till 
ytterligare en magisterexamen – i musikpedagogik från Kungliga Musikhögskolan, samt 
vidare till en anställning som forskningsassistent i forskningsprojekt vid Pedagogiska 
institutionen vid Uppsala universitet, lett av professor Héctor Pérez Prieto och profes-
sor Fritjof Sahlström. Vid institutionen fick Heikkilä år 2001 en doktorandanställning 
och disputerade år 2006 vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet 
med avhandlingen Kommunikativa resurser för lärande. 

Under forskarutbildningen etablerade hon ett nära samarbete med professor Gunther 
Kress och hans forskargrupp vid Institute of Education, University College London där 
Heikkilä vistades längre perioder under forskarutbildningen. Kress socialsemiotiska 
multimodala perspektiv var under tidigt 2000-tal nytt i sitt slag och kontakterna ledde 
vidare till att Kress´ teoretiska perspektiv etablerades i Sverige under ledning av Heik-
kiläs handledare professor emeritus Staffan Selander. Professor emeritus Ulf P. Lund-
gren fungerade också som Heikkiläs handledare under forskarutbildningen. 

Under forskarutbildningen engagerade sig Heikkilä doktorandfackligt vid Uppsala 
universitet och fick uppdrag bland annat inom universitetets jämställdhetskommitté. 
Detta kom att lägga grunden till hennes forskningsinriktning inom jämställdhetsområ-
det vid sidan av frågor som rör yngre barns lek och lärande, samt frågor som rör sko-
lutveckling och organisation.

Efter disputationen arbetade Mia Heikkilä inledningsvis under åren 2006–2008 som 
jämställdhetsstrateg vid Försvarshögskolan i Stockholm. Under 2009 anställdes Heikki-
lä som chef för den högskolepedagogiska enheten vid dåvarande Mälardalens högskola 
(nu Mälardalens universitet) i Västerås. År 2010 anställdes hon som utredningssekre-
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te rare för den dåvarande svenska regeringens statliga utredning Delegationen för jäm-
ställdhet i skolan, ledd av ordförande Anna Ekström. Detta arbete ledde till anställning 
som jämställdhetsexpert vid Skolverket (2012) och också till ett omfattande uppdrag 
(2013) för Nordiska ministerrådet med fokus på att ta fram kunskap om hållbart jäm-
ställdhetsarbete i förskola och skola i Norden. År 2013 erhöll Heikkilä ett större post 
doc stipendium från Stiftelsen Natur & Kultur. Under denna period fick Heikkilä anställ-
ning som universitetslektor i pedagogik med inriktning mot förskolan, vid dåvarande 
Mälardalens högskola. Heikkilä blev docent vid högskolan år 2016. 

Till dags dato har Heikkilä föreläst vid 100-tals tillfällen kring temat jämställdhet i 
skolan och förskolan, senast vid svenska Utbildningsdepartementet för departementets 
utökade ledningsgrupp i mars 2022. Arbetet har också resulterat i fyra böcker kring 
temat jämställdhet, varav flera finns på kurslitteraturlistor vid lärarutbildningar. 

Som universitetslektor undervisade och handledde hon studerande vid förskollärarut-
bildningen. Heikkilä hade parallellt uppdrag för flera statliga utredningar, bland annat 
Skolkommissionen och utredningen om Sveriges jämställdhetspolitiska delmål. Under 
åren 2016–2018 innehade Heikkilä forskartjänst vid högskolan. År 2017 erhöll Heik-
kiläs forskarteam forskningsmedel från Sverige innovationsmyndighet VINNOVA för 
ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt om normkritisk design av inomhusrum 
i förskolan. Våren 2018 rekryterades Heikkilä till Åbo Akademi som forskningsledare 
för småbarnspedagogiken vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, och detta 
följdes hösten 2019 av anställning som biträdande professor i småbarnspedagogik. 
Under sin tid vid Åbo Akademi har Heikkilä arbetat med att utveckla både utbildningen 
och forskningen inom småbarnspedagogik, samt etablera nationella och internationella 
kontakter som en del av arbetet. Sedan 2019 har Heikkilä erhållit flera stora forsk-
nings- och utredningsprojekt samt utvecklingsprojekt för utbildningen och ämnet.

Heikkiläs forskning har fokus på frågor som berör rätten till utbildning, jämlikhet, 
jämställdhet och gruppers och individers plats i utbildningssystemet. Analyser av 
dimensioner av makt och maktfördelning inom utbildning samt exklusions- och in-
klusionsprocesser som förutsättning för lärande och utveckling är centrala aspekter i 
hennes forskning, även om analysbegrepp och -metoder varierar. En aspekt av detta är 
resiliens-tematiken som skrivs fram i Heikkiläs senaste bok (tillsammans med docent 
Ann-Christin Furu, Natur & Kultur) som utkom år 2022. 

Under det senaste året har Heikkilä också haft deltidsuppdrag vid Högskolan Dalarna, 
Falun, Sverige. 

Om sin levnad och tidigare verksamhet har professor Mia Heikkilä ytterligare lämnat 
följande uppgifter:

Personalia

Familj: Jan Timmerman, Adrian och Edvin

Utbildning, titlar och examina
Docent i pedagogik, Mälardalens högskola, Sverige, 2016
Fil.dr. i pedagogik, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, 2006
Högskolepedagogisk utbildning, Uppsala universitet, 2001, Mälardalens högskola, 
2013–15
Utbildningsledarskap, 15 sp, Åbo Akademi, 2000
Magister i musikpedagogik, Kungliga musikhögskolan, Stockholm, 2000
Pedagogie magister/Klasslärare, Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi, 1999
Universitetsutbildning i juridik (juristlinjen), tyska, finska, teologi, musikpsykologi, 
sångmetodik vid Stockholms universitet, Uppsala universitet, Åbo Akademi, Kungliga 
musikhögskolan, 1994

Anställningar och affilieringar
Professor i småbarnspedagogik, Åbo Akademi, 1.6.2022–
Ämnesklusteransvarig (småbarns- och specialpedagogik), Åbo Akademi, 1.8.2022–
Gästprofessor i förskolepedagogik, Högskolan Dalarna, Falun, 1.9.2022–
Ämnesansvarig och Utbildningslinjeansvarig, Åbo Akademi, 1.8.2019–
Forskningsseminarieledare, Högskolan Dalarna, Falun, 1.9.2021–31.5.2022
Biträdande professor i småbarnspedagogik (Tenure track), Åbo Akademi, 24.9.2019–
31.5.2022
Forskningsledare, småbarnspedagogik, med uppdrag att förstärka forskningen inom 
småbarnspedagogik, Åbo Akademi, 1.4.2018–23.9.2019
Forskarassistent i didaktik, Avdelningen för förskolepedagogik, Akademin för peda-
gogik, kommunikation och kultur, Mälardalens högskola, 2016–2018
Universitetslektor i pedagogik (inriktning förskola), Avdelningen för förskolepeda-
gogik, Akademin för pedagogik, kommunikation och kultur, Mälardalens högskola  
(föräldraledig 2011, olika perioder av tjänstledighet för andra uppdrag) 2011–2020
Jämställdhetsexpert, Skolverket, 2012
Post-doc studier 2013–2014
Universitetslektor i pedagogik (30% av heltid), Institutionen för pedagogik, kommuni-
kation och lärande, Göteborgs universitet, 2013
Utredningssekreterare, Delegationen för jämställdhet i skolan U 2008: 08, Regerings-
kansliet, Sverige, 2010
Enhetschef, högskolepedagogiska enheten, Mälardalens högskola, 2009
Jämställdhetsstrateg (kvalificerad handläggare), Ledningskansliet, Försvarshögskolan, 
Stockholm, 2006–2009
Projektledare, konceptutbildning kring jämställdhet JGL, Försvarshögskolan,  
Stockholm, 2008
Forskare inom programmet för genusstudier, Avdelningen för ledarskap och manage-
ment, Försvarshögskolan, Stockholm, 2008
Doktorand (inkl undervisning i pedagogik samt vid lärarutbildningen), Pedagogiska 
institutionen, Uppsala universitet, 2001–2006 
Doktorandstipendium för doktorandstudier vid Kungl Musikhögskolan, Stockholm 
(från Stiftelsen för Åbo Akademi), 2000–2001
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Forskning och annan vetenskaplig verksamhet

2021–23  Framtidens småbarnspedagogik – ledarskap, 2021–2023, ledd av Centret för 
livslångt lärande vid Åbo Akademi, i samarbete med Helsingfors universitet, finansierat 
av Utbildningsstyrelsen
2022  Lärare som stöder barns resiliens (LSR) – inom småbarnspedagogik i corona- 
och post corona tider, finansierat av Högskolestiftelsen och Svensk-Österbottniska 
Samfundet
2019–23  ERASMUS+-projektet Gender Awareness, Tackling stereotypes in Education 
(GATE, 612192-EPP-1-2019-1-FR-EPPKA3-IPI-SOC-IN), tillsammans med organisatio-
ner i Frankrike, Bulgarien, Danmark, Spanien angående skolgårdar och jämställdhet 
2020–24  Planera och genomföra en flerformslärarutbildning inom småbarnspedago-
gik 2020–2024, nationellt utvecklings- och forskningsarbete, finansierat av Undervis-
nings- och kulturministeriet, Svenska Kulturfonden, Brita Maria Renlunds stiftelse
2019–21  Utveckla nya modeller speciellt utformade för lärarutbildningsstudenters 
praktik/praktik inom småbarnspedagogik, Finansierat av Utbildnings- och Kulturmi-
nisteriet
2018–20  Forsknings- och utvecklingsprojekt Stjärnklart i samarbete med Centret för 
livslångt lärande vid Åbo Akademi, 
2018  Språkbad inom småbarnspedagogik som mångfacetterad språkutvecklande mil-
jö, finansierat av Svensk-Österbottniska Samfundet
2018  Utrednings/forskningsuppdrag vid Högskolan i Halmstads studie om Breddad 
rekrytering och breddat deltagande med fokus på genus och kön, analysarbete och 
framtagande av slutrapport. Slutrapport levererad oktober 2018
2017–19  Forsknings- och utvecklingsprojekt Normmedvetna rum för lek och lärande 
(dnr 2016-04194), Mälardalens högskola, Finansierat av VINNOVA och Västerås stad
2016–17  Forskningsprojekt rörande läs- och skrivkompetensutveckling inom försko-
lepedagogik, via Mälardalens Kompetenscentrum för lärande (MKL) och Västerås stad, 
Sverige
2016  Forsknings- och utvecklingsstöd till samverkansprojektet ”Framtidens förskollä-
rare” mellan Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola. Fokus på att locka fler män 
att arbeta i förskolan genom att ta fram fyra utbildningsfilmer och relaterat samtalsma-
terial och tips om litteratur
2014–16  Följeforskare inklusive uppdrag som innehållsstödjare för nätverket ”Fler 
män till förskolan” mellan sju svenska kommuner. Uppdrag att följa utvecklingsproces-
sen, analysera empiriskt material (främst intervjuer) och hålla workshops. Slutrapport 
i juni 2016, Sveriges Kommuner och Regioner
2015  Uppdrag från regeringens Skolkommission (dir. U2015: 35) att genomföra en 
delstudie om finländska lärares deltagande i läroplansprocesserna i Finland, slutrap-
port i november 2015
2014  Uppdrag för nationella (svenska) jämställdhetsutredningen (dir. 2014: 6) att 
sammanställa dokumentation och analys kring utvecklingen av jämställdhetspolitiken 
inom utbildningsområdet 2004–2014
2014  Uppdrag för Nordiska ministerrådet ÄK-U att kartlägga nordiska initiativ och 
insatser för jämställdhet i förskola och skola i alla nordiska länder inkl. självstyrande 
områdena under perioden 2004–2014

2013–15  Följeforskare för VINNOVA:s (Sveriges innovationsmyndighet) nationella 
jämställdhetsprogram om praktisk jämställdhetsforskning och utveckling mellan uni-
versitet och samhällsaktörer
2012–13  Uppdrag för Nordiska ministerrådet (ÄK-JÄM), att sammanställa en em-
piriskt baserad rapport om jämställdhetsarbetet i förskolor och skolor i Norden inkl 
självstyrande områdena. Slutrapport presenterad vid en nordisk konferens i Stockholm 
i maj 2013
2011  Forskningsstöd till Nationella sekretariatet för genusforskning inom området 
genus och skola
2010–11  Jämställdhetsstudie för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(msb.se) inklusive enkätdesign, enkätsammanfattning, genomförande av intervjuer 
samt analyser och tolkning, slutrapport 2011.
2009  Kartlägga och göra analys av jämställdhetsinsatser i högre utbildning mellan 
åren 2000 och 2009 för den statliga utredningen Delegationen för jämställdhet i högre 
utbildning, Utbildningsdepartementet, Sverige, tillsammans med Anneli Häyrén

Undervisning och handledning (sammanfattat)

2002–06  Institutionen för lärarutbildning och Pedagogiska institutionen, Uppsala 
universitet
2007  Försvarshögskolan
2013  Förskollärarutbildningen, Göteborgs universitet
2012–18  Förskollärarutbildningen, Mälardalens högskola
2018–  Magisterutbildningen, småbarnspedagogik och Forskarutbildningen i pedago-
giska vetenskaper, Åbo Akademi

Heikkilä har handlett sammanlagt 71 studerande på kandidatnivå (eller motsvarande), 
16 studerande på magisternivå samt 8 pågående doktorander.

Akademiska och vetenskapliga förtroendeuppdrag och medlemskap (i urval)

2022–  Ledamot och representant för Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i 
Utbildningsstrategiska rådet, Åbo Akademi
2022–  Redaktör för Journal of Early Childhood Education Research, jecer.org
2022  Granskare och bedömare av forskningsprojektansökningar för Norges forsk-
ningsråd, Norge
2022  Granskare och bedömare av forskningsprojektansökningar till Vetenskapsrådet, 
Sverige
2022  Ledamot av betygsnämnden vid disputation för doktorsavhandling, vid Åbo 
Akademi; 22 mars 2022 för Yvonne Lindh (ledamot i betygsnämnden), 13 juni 2022 för 
Farida Anwar (ordförande och ledamot i betygsnämnden)
2022  Förhandsgranskare av doktorand Merja Hautakangas doktorsavhandling Lapsen 
itsäätelytaitojen kehittyminen Muksuoppi-interventiossa - monimenetelmäinen tutki-
mus varhaiskasvatuksessa, Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet
2021–  Ledamot och vice ordförande (från 2022) i Styrgruppen för forskarutbildningen 
i utbildningsvetenskap, Fakulteten för utbildnings- och välfärdsstudier, Åbo Akademi
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2021  Granskare av ansökningar om lektorat, Linköpings universitet, Högskolan i Jön-
köping, Göteborgs universitet
2021  Expertuppdrag kring könssegregation i utbildning, Jämställdhetsmyndigheten, 
Sverige
2021  Keynote: Utbildningsstyrelsen, Finland, 2021: Barns lek och interaktion med 
särskilt fokus på strategier för inkludering och utanförskap
2020–  Ledamot i Jämställdhetsmyndighetens vetenskapliga kommitté
2019–  Ledamot i jämställdhetsnämndens fakultet, Åbo Akademi
2019–21  Ersättare, Styrgrupp för forskarutbildningen i utbildningsvetenskap, Utbild-
nings- och välfärdsvetenskapliga fakulteten, Åbo Akademi
2019–  Ersättare; Fakultetsnämnden för fakulteten för utbildnings- och välfärdsstudier, 
Åbo Akademi
2019–  Ersättare; Styrelse för Vasa Övningsskola, Vasa
2019–22  Ersättare; Styrelse för grund- och forskarutbildning, Åbo Akademi
2018–19  Ledamot i betygsnämnden för Karin Sandbergs doktorsavhandling, oktober 
2018, Mälardalens högskola; Tobias Axelsons doktorsavhandling, maj 2019, Örebro 
universitet
2019  Vetenskaplig expert; Skolinspektionens kvalitetsutredning om jämställdhetsar-
bete för trygghet och studiero i grundskolan 
2017  Granskare av ansökningar till universitetslärare, Göteborgs universitet
2016  Medlem av Advisory Board i EU-projektet (#ToysAndDiversity) om leksakskata-
loger riktade till barn. Finansieras av Europeiska kommissionen 
2016–18  Ledamot i fakultetsnämnden vid Mälardalens högskola
2016  Ledamot i utskottet för forskar- och grundutbildning vid Mälardalens högskola
2016  Nationell expert i EU-projekt (EIGE / 2016 / OPER / 08) angående genusrelate-
rade utmaningar i nationella skolsystem (Gender-related challenges in European edu-
cation systems). Sammanställning av rapport och relaterade intervjuer med nationella 
intressenter (Regeringskansliet, Skolverket, Nationella sekretariatet för genusforskning 
/ JIM, JiHU, Diskrimineringsombudsmannen).
2014  Expertuppdrag för Skolverket för Skolverkets nya stödmaterial om förskoleklas-
sen, våren
2014  Gästredaktör för Special Issue on Gender and Negotiation för International Jour-
nal of Early Childhood
2009  Nationell expert för Sverige och Finland, i ett EU-kommissionsfinansierat projekt 
Breaking gender stereotypes – give talent a chance samordnat av ITC / ILO (Internatio-
nal Training Centre of International Labour Organization), Turin, Italien

Konferensdeltagande (urval) 
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